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   من استمرار المماحكاتحذريسليمان ووار باالتفاق على جولة سابعة انتهاء الجولة السادسة للح .1

الجولة السادسة للحوار بين أن  ،غزةمن اشرف الهور عن مراسلها   1/7/2009 القدس العربي، ذكرت
 وتم االتفاق على عقد جولة أخيرة للحوار في الفترة من ،حركتي حماس وفتح انتهت مساء امس الثالثاء

وقال عزت الرشق القيادي في حركة حماس، للصحافيين عقب اختتام . الجاري) يوليو ( تموز28 إلى 25
الجولة السادسة، إن الراعي المصري قرر عقد جولة سابعة وأخيرة للحوار الوطني تعقد في الفترة من 

 يوليو المقبل إلعطاء حركتي فتح وحماس فرصة إلجراء مزيد من المشاورات إلنهاء 28 الى 25
  . العالقةالقضايا
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لقد تم االتفاق على استئناف أعمال اللجنتين المشتركتين اللتين شكلتا في السابق لحل 'وأضاف الرشق 
مشكلة المعتقلين ووقف التجاوزات والتراشق اإلعالمي في الضفة الغربية وغزة من أجل العمل على 

كل طرف قدم للجانب 'وتابع . 'إنهاء ملف المعتقلين لتهيئة األجواء أمام الجولة القادمة من الحوار
المصري قوائم المعتقلين السياسيين والمقترحات واآلليات والبرنامج الزمني لإلفراج المتبادل، وستضع 
القاهرة صيغة توفيقية إلنهاء هذا الملف ونأمل اإلفراج عن عدد معقول من المعتقلين خالل الفترة المقبلة 

  .'لتهيئة األجواء لنجاح الجولة القادمة
، في مباحثات الجولة 'انفراج'وقبل ذلك بساعات اكد مسؤولون من حركتي فتح وحماس امس وجود 

انه تم توزيع وفود الحركتين على ' القدس العربي'السادسة من الحوار التي تستضيفها مصر، وعلمت 
ان مجموعات لبحث ملفات الخالف الثالثة، بعد ان انجز بشكل كبير موضوع االعتقال السياسي، و

المسؤولين المصريين طلبوا من الطرفين سرعة حل ملفات الخالف بشكل نهائي قبل الخامس من تموز 
  ).يوليو(

من مصدر مطلع فان جلسات اليومين السابقين ناقشت فقط موضوع ' القدس العربي'وبحسب ما علمت 
د تدخل مصري يقضي ، وانها استطاعت فقط ليس االثنين من الوصول الى تفاهم بع'االعتقال السياسي'

الجاري، على ان تشكل لجنة ) يوليو(باطالق سراح المعتقلين في غزة والضفة قبل الخامس من تموز 
مشتركة من الحركتين، ينضم لها فريق من الهيئة الفلسطينية لحقوق االنسان لبحث ملفات المعتقلين الذين 

  .لم يطلق سراحهم، خالل هذه الفترة
الذي مارسه مدير المخابرات المصرية ' لوال الضغط'هذا التقدم لم يكن ليحدث واكد المصدر المطلع ان 

لن تقبل اي 'اللواء عمر سليمان، مشيرا الى ان اللواء سليمان ابلغ االثنين وفدي فتح وحماس ان مصر 
  .'لتوقيع االتفاق) يوليو(تاجيل لموعد السابع من تموز 

ن ان بالده ستعلن عن الجهة التي تعطل االتفاق، حال لم يتم وذكر المصدر ان اللواء سليمان اكد للحركتي
التوقيع عليه، وانها ستلجأ للجامعة العربية الصدار قرار ادانة للجهة المعطلة، على ان يتم عدم التعامل 

  .معها في اي حال من االحوال في المستقبل
نهما وعدا بان يصال الى تفاهم ، الرسالة المصرية، وا'فهما جيدا'وبحسب المصدر فإن وفدي الحركتين 

قريب حول النقاط الخالفية، الفتا في السياق ذاته إلى ان اللواء سليمان اكد ان مصر ترفض ان تخرج 
الجولة الحالية بنتائج مشابهة للجوالت السابقة، وهي جوالت فشلت فيها الحركتان في الوصول الي 

  .اختراق في الملفات العالقة
القدس 'الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس وعضو وفدها للحوار لـ وقال الدكتور محمود 

، او ربما تمتد الجلسات )الثالثاء(ربما تصل الى حل مساء امس 'ان اللجان التي اجتمعت امس ' العربي
وذكر ان اعضاء وفدي حماس بدأوا بمناقشة ملفات الحكومة واالمن واالنتخابات، نافيا  .')االربعاء(لليوم 

ن تكون الحركتان قد توصلتا لحلول حول اي من القضايا العالقة لغاية اللحظة، لكن الزهار قال انه ا
، ان حدث تقارب في وجهات النظر حول )يوليو(يمكن التوصل التفاق نهائي يوم السابع من تموز 

  .الملفات العالقة
لحماس والعضو في وفدها في وقبل بدء جلسة الصباح قال الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي 

، الفتا الى انه تم 'ركزت على موضوع انهاء االعتقال السياسي بشكل كبير'الحوار ان الجولة السادسة 
تبادل وجهات النظر بين الحركتين حول مواضيع الخالف الثالثة االخرى، وان كل وفد تشبث بوجهة 

الخالف الثالث تحتاج الى مزيد من وقال مسؤول من حركة حماس ان قضايا . نظره الخاصة للحل
تجاه انهاء ملف االعتقاالت السياسية، في حين رجح ' ابدت مرونة'البحث، الفتا الى ان حركة فتح 

ابراهيم ابو النجا القيادي في فتح ومسؤول وفدها في لجنة المصالحة ان يتم التوافق على موضوع 
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' 75ئمة على اجراء انتخابات وفق النظام المختلط االنتخابات من خالل تبنى وجهة النظر المصرية القا
  .دوائر' 25نسبي، و

ان يتم دعوة لجان الحل الخمس قبل الخامس من تموز ' القدس العربي'وتوقع ابو النجا خالل حديث مع 
. ، لوضع تصور نهائي للجنة اإلشراف العليا، توطئة لتوقيع االتفاق يوم السابع من ذات الشهر)يوليو(

، من 'انزعاجا شديدا'، واكد ان الفصائل االخرى ابدت 'الحوارات الثنائية'النجا حذر من استمرار لكن ابو 
وذكر ابو النجا تواصل االعتقاالت واالستدعاءات في صفوف نشطاء فتح من قبل اجهزة . استمرارها

 486تضم ويوم امس نشرت حركة فتح قائمة . امن حركة حماس في غزة، وقال ان هذا ال يخدم الحوار
من عناصرها قالت انه جرى استدعاؤهم للتحقيق، او اعتقالهم من قبل اجهزة االمن في غزة، وكذلك 

  .قالت حماس امس ان اجهزة االمن في الضفة اعتقلت سبعة من ناشطيها
 ،محمود الزهار، الى أن  اشرف أبو الهول وسمير السيد عن مراسليها 1/7/2009 األهرام، وأشارت
 عن أن ،حات لـ األهرام قبيل استئناف جلسات اليوم الثالث من الجولة السادسة للحوارفي تصري كشف

 إذ توصلت الحركتان إلي مسودة اتفاق  ، مباحثات أمس األول اختتمت بتحقيق تقدم في ملف المعتقلين
 لجنة من  وتشكيل ،  وتحديد آلية إلطالق سراحهم ، تتضمن وقف االعتقاالت في الضفة الغربية وقطاع غزة

 وأضاف  .  وفصائل ومنظمات حقوقية برعاية مصر لبحث أوضاع المعتقلين ألسباب أمنية ، فتح وحماس
   . أنه من المقرر أن تتوصل مباحثات أمس إلي الصيغة النهائية لهذا االتفاق

نية البرلما» فتح«رئيس كتلة ، أن جيهان الحسيني عن مراسلتها القاهرة من 1/7/2009 الحياة، وقالت
وعضوها في الحوار عزام األحمد أعرب عن تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق مصالحة، مشيراً إلى أن 

  . »سواء في ملف المعتقلين أو في القضايا األخرى... انفراجاً واضحاً حصل «
وقال . »تحول ايجابي«محمود الزهار اللقاء مع اللواء سليمان بأنه » حماس«ووصف القيادي في حركة 

في الحوار بعد االختراق الذي حصل في المفاوضات، وال سيما في ما » انفراج«األمور تتجه الى إن 
  .يتعلق بملف المعتقلين السياسيين

من جهته، قال عزت الرشق إن اللجنة المكلفة متابعة ملف المعتقلين في كل من الضفة وغزة أنهت 
ي ستناقش القضايا العالقة وهي الملف األمني أعمالها أمس، وإن أعضاءها انضموا إلى جلسة الحوار الت

  . وملف االنتخابات ولجنة الفصائل البديلة عن تشكيل حكومة وفاق وطني
لم نتفق بعد على «: »الحياة«محمد نصر الذي يشارك في الحوار قال لـ » حماس«لكن القيادي في 

ف المعتقلين توصلت إلى تصور اللجنة المكلفة مل«وتابع أن . »كيفية إنهاء ملف المعتقلين وتسويته
، الفتاً إلى أن على رغم وجود ممثل في هذه اللجنة لحركة فتح الذي شارك في »وصيغة محددة لمعالجته

  . رفض هذه الصيغة عند طرحها» فتح«وضع هذا التصور، لكن وفد 
عمر أن رئيس االستخبارات المصرية الوزير » الحياة«من جهتها، كشفت مصادر مصرية مطلعة لـ 

سليمان تحدث خالل اجتماعه ليل أول من أمس مع وفدي الحركتين بلهجة حادة حاسمة، وحذر الجانبين 
ونقلت . من أنه إذا استمرا في المماحكات وتم تعطيل الحوار، فإن مصر سترفع يدها عن رعايته

ار االنقسام واستمر. القضية الفلسطينية هي هم مصر األساسي«المصادر عن الوزير سليمان قوله إن 
يهدد القضية الفلسطينية ويقضي على أي فرصة الستمرار العملية السياسية، وإن المطلوب إنهاء هذا 

وحذر الجانبين من أن مصر سترفع يدها عن رعاية الحوار، وأكد . »االنقسام الذي هو أساس البالء
  .تمسكه بضرورة التوقيع على اتفاق مصالحة في السابع من الشهر الجاري

إن موقف الحركة من لجنة » الحياة«إسماعيل رضوان لـ » حماس«ن جهته، قال القيادي في حركة م
الفصائل التي طرحتها مصر مخرجاً لعقدة الحكومة، أن على هذه اللجنة التنسيق بين حكومتي غزة ورام 

البعض أنها االنقسام موجود وأمر واقع ال يمكن اغفاله وحكومة هنية حتى لو رآها «وأضاف أن . اهللا
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غير شرعية ألنها وضع قائم ال يمكن تجاوزه ويجب التعاطي معه حتى يمكن تحقيق تقدم في ملف 
  .»المصالحة

الحركة تتمسك بأن أي إجراء على صعيد أجهزة األمن في غزة «وعلى صعيد الملف األمني، قال إن 
  .»هذا مبدأ ثابت لدينا«أن ، الفتاً الى »يجب أن يتزامن مع إجراء مقابل ألجهزة األمن في الضفة

عضو وفدها إلى الحوار نبيل شعث إن هناك ثالث لجان عمل هي » فتح«من جهته، قال القيادي في 
هناك حراكاً ايجابياً في اللجان «وقال إن . لجنة الفصائل التي يشارك فيها ولجنة المعتقلين واللجنة األمنية

وبالنسبة إلى لجنة . »تراق من أجل إنجاز الملفات كافةالثالث وعمالً جاداً ورغبة صادقة في تحقيق اخ
هناك توافقاً على تشكيلها وعلى أن تكون مرجعيتها الرئيس الفلسطيني محمود «الفصائل، قال شعث إن 

وأعرب عن أمله في حل هذه المسألة، وقال إن . »عباس، لكن اإلشكال يتلخص في فلسفة عملها ومهامها
  .»ألمنية، إال أن الخالفات ما زالت تراوح مكانها في لجنة المعتقلينهناك تقدماً في اللجنة ا«

مصادر فلسطينية مقربـة    الى أن   :  أحمد رمضان  عن مراسلها رام اهللا    من 1/7/2009 المستقبل،   ولفتت
من الحوار في القاهرة، قالت ان االدارة االميركية ابلغت الراعي المصري انها متمسكة بشروط اللجنـة                

ـ   ".حماس"و" فتح"رباعية بشأن أي اتفاق بين      الدولية ال  ان مدير المخـابرات    " لمستقبل"وكشفت المصادر ل
المصرية الوزير عمر سليمان، اوفد الى واشنطن بعض مساعدية لبحث االقتراحات المصرية الخاصـة              

قـف  واشارت المصادر الى ان الوفد المصري عاد حـامالً معـه المو            .بإنهاء حالة االنقسام الفلسطيني   
االميركي ذاته، القاضي بأن أي حكومة وفاق فلسطينية تؤلف بعد االتفاق، يجب ان تـستجيب لـشروط                 

االعتراف باالتفاقيات الموقّعة والتزامات منظمة التحرير الفلسطينية ونبـذ         : اللجنة الرباعية الدولية الثالثة   
  . إسرائيلاالرهاب، واالعتراف ب

  
  2008تقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة لل  الملخص التنفيذييصدر" الزيتونة" .2

للتقرير االستراتيجي الفلسطيني الذي يصدر سنوياً عن مركز  الملخص التنفيذيفي ما يلي : بيروت 
وهو مركز دراسات مستقل، يهتم بالدراسات االستراتيجية . الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت

وللمركز هيئة استشارية من كبار الباحثين .  الشأن الفلسطينيوالمستقبلية، ويولي تركيزاً خاصاً على
  .والخبراء

األستاذ المشارك في (محسن محمد صالح . ويعالج التقرير االستراتيجي لهذا العام، الذي قام بتحريره د
 بالرصد واالستقراء 2008، القضية الفلسطينية خالل سنة )الدراسات الفلسطينية والمدير العام للمركز

ويدرس األوضاع الفلسطينية الداخلية، والمؤشرات السكانية واالقتصادية الفلسطينية، واألرض . لتحليلوا
ي سرائيلوالمقدسات، ويناقش العالقات الفلسطينية العربية واإلسالمية والدولية، كما يناقش الوضع اإل

جداول واإلحصائيات والتقرير موثق علمياً ومدعم بعشرات ال. وعمليات المقاومة ومسار التسوية
  . صفحة336وقد جاء تقرير هذا العام في . والرسوم التوضيحية

أحمد سعيد نوفل، وخليل التفكجي، وعبد . د.وقد شارك في كتابة التقرير مجموعة من المتخصصين، هم أ
سن مح. طالل عتريسي، ود. عماد جاد، ود.عبد اهللا األحسن، وعبد اهللا نجار، ود. د.الحميد الكيالي، وأ

أنيس صايغ، وأحمد خليفة، . د.وليد عبد الحي، وشارك في مراجعته أ. د.محمد نورالدين، وأ. صالح، ود
  .بشير نافع، ووليد محمد علي. ومنير شفيق، ود

   :)الملخصبداية (
  :البوصلة المفقودة والشرعيات المنقوصة: الوضع الفلسطيني الداخلي

 باستمرار االنقسام وتكريسه بين حركتي فتح وحماس 2008اتّسم الوضع الفلسطيني الداخلي خالل سنة 
وحكومتي رام اهللا وغزة، ولم يكن هذا االنقسام مجرد صراع على السلطة، بل كان انعكاساً لخالف 
سياسي عميق، واختالفاً بين رؤيتين في طريقة تناول المشروع الوطني، لم تتمكنا حتى اآلن من التوافق 
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في األرض " حقها"و" إسرائيل" بمساري التسوية والمقاومة، وباالعتراف بـعلى قضايا جوهرية مرتبطة
  .، وقد يطول األمر بانتظار أن تتوافق الرؤيتان أو أن يحسم األمر ألحدهما1948المحتلة سنة 

من جهتها، تابعت حكومة تسيير األعمال برئاسة سالم فياض عملها في إدارة السلطة الفلسطينية في 
من حركة فتح، مستفيدة ) وربما على مضض( بدعم من الرئيس عباس، وبغطاء ضمني الضفة الغربية

وتناغمت حكومة فياض مع اتفاقات أوسلو واستحقاقات خريطة . من االعتراف العربي والدولي بها
 Keith Dayton ، وفتحت للجنرال األمريكي كيث دايتون"إسرائيل"الطريق، وأعادت التنسيق األمني مع 

أجهزتها األمنية، بما يتوافق واستحقاقات خريطة الطريق ومتطلبات " تطوير وبناء"ا يسمى المجال لم
الدور األمني إلدارة الحكم الذاتي، فكفَّت يد الفلسطينيين، والحقت المقاومة؛ لكنها لم تنجح في الحصول 

ويد واالعتقاالت يين بكفّ أيديهم عن االستيطان ومصادرة األراضي والتهسرائيلعلى أدنى تعهد من اإل
  .واالغتياالت

إما الحصار والموت البطيء، : أما حكومة إسماعيل هنية وحماس في قطاع غزة فقد عاشت بين خيارين
. أو السقوط والتهميش وربما االجتثاث إذا ما قدر لبرنامج أوسلو وخريطة الطريق أن تعود إلدارة القطاع

ي المتوقع، وبين ثقل سرائيلري لمواجهة العدوان اإل بين االستعداد العسك2008وسلكت دهاليز سنة 
ولم تكن حكومة هنية وحماس ترى في تنازلها عن . المسؤولية إزاء حياة الناس وتوفير حياة كريمة لهم

 فقد ارتأت في الحصار االقتصادي والسياسي وسيلة لكسر  إدارة القطاع مجرد عملية سياسية اعتيادية،
وكان نجاحها يتمثل . ية واألمريكية على الشعب الفلسطينيسرائيللشروط اإلاإلرادة والتركيع، وفرض ا

في قدرتها على البقاء في ظروف تكاد تكون مستحيلة، ويدفع ثمنها، حصاراً ودماراً، نحو مليون ونصف 
ي، دليالً على إصرارها على سرائيلوكان استمرارها في التسلح واإلعداد لمواجهة االجتياح اإل. فلسطيني

  .لصمود، وإنجاح خطّ المقاومة الذي تتبناها
-27/12/2008(ية على قطاع غزة سرائيلوعلى الرغم من القتل والدمار الذي أحدثته الحرب اإل

، إال أن صمود المقاومة وبسالتها، وحنكة وصالبة قيادتها، والتفاف الجماهير الفلسطينية )18/1/2009
، من خالل إفشالها "كسر اإلرادات"وانتصارها في معركة والعربية واإلسالمية وحتى العالمية معها، 

. ي؛ كل ذلك جاء رافعة شعبية وسياسية وإعالمية لحماس وحكومتها ولتيار المقاومةسرائيلالهجوم اإل
وأسهم في إيجاد حالة إحباط لدى األعداء والخصوم من إمكانية إسقاط حماس واجتثاثها، ودفع باتجاه 

وهو حوار ما تزال العديد من عوامل تعطيل إنجاحه قائمة في . يت الفلسطينيالحوار إلعادة ترتيب الب
المدى المنظور، مما يستدعي إصراراً كبيراً، ومسؤولية عالية، وتقديماً للمصالح العليا للشعب الفلسطيني 

  .على الضغوط الخارجية، وعلى المصالح الشخصية والحزبية
نية نماذج شرعية منقوصة، بالنسبة لبعضها بعضاً وبالنسبة الفلسطي" الشرعيات"من جهة أخرى، مثّلت 

ومع نهاية سنة . للعالم الخارجي، سواء أكانت شرعية حكومة سالم فياض، أم حكومة إسماعيل هنية
 أصبحت شرعية الرئيس عباس نفسه محط تساؤل، إذ إن حماس التي كانت تعترف به رئيساً، 2008

؛ وهو ما عقّد الوضع الداخلي الفلسطيني، وإن كانت حماس 8/1/2009اعتبرت أن واليته تنتهي في 
ي على سرائيلجديدة، بسبب الظروف التي رافقت العدوان اإل" كسر عظم"فضلت أال تدخل في مرحلة 

أما منظمة التحرير الفلسطينية فإن مؤسساتها . القطاع، وبسبب أجواء المصالحة الوطنية التي تلته
 في ذلك لجنتها التنفيذية ومجلسها المركزي ومجلسها الوطني تعاني من انتهاء التنفيذية والتشريعية، بما

مددها القانونية منذ نحو عشر سنوات، ومن أنها لم تعد تعكس حقيقة الواقع الفلسطيني وال القوى 
هذه بوضوح إلى مدى الحاجة إلى إعادة " الشرعيات"وتشير أزمة . الفلسطينية الموجودة على األرض

   .لبيت الداخلي الفلسطيني، ووضع ذلك على رأس أولويات العمل الوطنيترتيب ا
في قيادة المسار الوطني الفلسطيني، وتعارض برنامجي وأسلوبي " ضياع البوصلة"و" فقدان االتجاه"وأدى 

أو سلبية، جعلت المشروع الوطني الفلسطيني يدور حول " صفرية"القيادة في رام اهللا وغزة، إلى محصلة 
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 ألقت بظاللها على 2008التي عانى منها الوضع الداخلي الفلسطيني طوال سنة " التيه" كما أن حالة .ذاته
ية واألمريكية وضعت سقفاً سرائيلومن الناحية العملية فإن االشتراطات اإل. الحوار بين فتح وحماس

ي وقعتها منظمة التحرير حماس باالتفاقات الت" اللتزام"مسبقاً لنتائج أي حوار فلسطيني ال تؤدي نتائجه 
وكان المعنى الضمني الشتراط إقامة حكومة ترفع الحصار هو االستجابة . وقبول الشرعيات التي قبلتها

يون واألمريكيون حاضرين في صناعة القرار الفلسطيني ولو سرائيلوبالتالي أصبح اإل. لتلك االلتزامات
األمر كان في اإلجابة عن سؤال متعلق بمدى وهكذا، فإن جوهر . لم يكونوا حاضرين لجلسات الحوار

استعداد الفلسطينيين لتحمل التكاليف الناتجة عن التعبير الحر عن اختيارهم وإرادتهم وإصرارهم على 
لموازين القوى واإلمكانات " واقعية"حقوقهم التاريخية والمشروعة، أم بتقديم تنازالت مرتبطة بقراءة 

 مزيداً من جلسات الحوار، غير أنها ستظل 2009ولذلك، فقد تشهد سنة . هالمتاحة وإنقاذ ما يمكن إنقاذ
تفتقد لشروط النجاح طالما لم يتم االتفاق على القواعد األساسية للمشروع الوطني الفلسطيني، وعلى 
أولوياته ومساراته، وعلى مظلة واحد للفلسطينيين تسع الجميع، ويحتكم إليها الجميع، والتي من المفترض 

  . تكون منظمة التحرير بعد إصالحها وإعادة بناء مؤسساتهاأن
 19من جهتها، لم تنجح حركة فتح، على الرغم من المحاوالت الجادة، في عقد مؤتمرها السادس بعد 

عاماً من االنتظار، وظلّت تعيش أزمتها الداخلية التي نقلتها معها إلى السنة التالية، والتي ستظّل فيها 
تتعامل مع االعتبارات " سحرية"، ما لم تتحقق معادلة 2009التعطيل فاعلة خالل سنة عناصر التأجيل و

  .السابقة، وتراعي مصالح الالعبين الكبار والتيارات الفاعلة في الحركة
   

  :ي الفلسطينيسرائيلالمشهد اإل
حيث دفعت  تغييراً بارزاً في هرم القيادة السياسية، 2008ي في سنة سرائيلشهد الوضع الداخلي اإل

فضائح الفساد المالي رئيس حزب كاديما الحاكم ورئيس الوزراء إيهود أولمرت إلى تقديم استقالته من 
رئاسة الحزب، وانتُخبت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني خليفةً له، غير أنها لم تنجح في تشكيل ائتالف 

، وقد أثبتت تلك االنتخابات 2009حكومي جديد، مما دفع باتجاه انتخابات تشريعية مبكرة مطلع سنة 
ي بقيادة حزب الليكود، انسجاماً مع ما أظهرته استطالعات الرأي العام سرائيلتزايد شعبية قوى اليمين اإل

وهو ما يعني مزيداً من التعثر في مسار التسوية السلمية، ومزيداً من مشاريع . 2008خالل سنة 
  .االستيطان والتهويد، والضغط على الفلسطينيين

ية في سرائيلوفق اإلحصاءات الرسمية اإل" إسرائيل"وباالنتقال إلى المؤشرات السكانية، بلغ عدد سكان 
 ألف يهودي، يشكلون ما 570 ألفاً، من بينهم خمسة ماليين و370 نحو سبعة ماليين و2008نهاية سنة 

لجوالن، أي ما  ألف عربي، بما في ذلك سكان القدس الشرقية وا490، ونحو مليون و%75.5نسبته 
 ألف 500ويقيم نحو . ، عن ديانتهم%4.3 ألفاً، أي ما نسبته 320، بينما لم يصرح نحو %20.2نسبته 

مستوطن يهودي في الضفة الغربية، بما في ذلك شرقي القدس؛ التي يبلغ عدد مستوطنيها اليهود حوالي 
  . ألفا190ً

 ألفاً 14إلى نحو " إسرائيل"دد المهاجرين إلى وقد استمر منحنى الهجرة اليهودية في التراجع ليصل ع
، والتي بلغ عدد 2007عن سنة % 30.5، مما يعني أن الهجرة في هذه السنة انخفضت بنسبة 2008سنة 

وعلى ما يظهر، فسوف يستمر المنحنى السلبي للهجرة اليهودية في سنة .  ألفا20ًالمهاجرين فيها نحو 
عدد المهاجرين إليها، وذلك بسبب نضوب مصادر " إسرائيل"من ، وسوف يتجاوز عدد المهاجرين 2009

  .الهجرة اليهودية، وتفاقم المشاكل االقتصادية واألمنية فيها
، وناتجاً محلياً %6.3ي بلغ سرائيل نمواً في االقتصاد اإل2008وعلى المستوى االقتصادي، شهدت سنة 

، بعد أن كان 2008 دوالر سنة 27,300إلى ي سرائيل مليار دوالر، وارتفع دخل الفرد اإل199.5بلغ 
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، حيث بلغت الصادرات "إسرائيل"وبقيت أمريكا الشريك التجاري األول لـ. 2007 دوالر سنة 22,800
وقد بدت آثار األزمة االقتصادية ). من مجمل الصادرات% 33( مليار دوالر 20ية إليها حوالي سرائيلاإل

، وتمثلت في التراجع الحاد للصادرات 2008ي نهاية سنة لسرائيالعالمية واضحةً في االقتصاد اإل
كما أدت األزمة إلى توقف معدالت . وعائدات الضرائب، فضالً عن تراجع كبير في االستهالك الخاص

  .التوظيف عن االرتفاع، ومقابل ذلك فقد تدنت األجور، وارتفعت مستويات البطالة
 تعيش تداعيات حربها على 2008ية سنة سرائيلة اإلوعلى المستوى العسكري، بقيت المؤسسة العسكري

. ؛ ففي مطلع العام قدمت لجنة فينوغراد تقريرها النهائي حول أحداث هذه الحرب2006لبنان في صيف 
وحاولت المؤسسة العسكرية استخراج مجموعة الدروس والعبر من حرب لبنان الثانية، التي جعلت 

يب األداء الميداني موضع مراجعة، وواصلت في هذا السياق ية وأسالسرائيلالنظريات العسكرية اإل
 مليار دوالر على ميزانيتها العسكرية في سنة 14نحو " إسرائيل"وأنفقت . 2012تنفيذها خطة تيفين 

، كما تابعت تجهيزها الحتماالت حرب ضد حزب اهللا، وسورية، وقطاع غزة، فضالً عن 2008
  .النووي اإليرانياحتماالت مشاركتها في ضرب المشروع 

، بدا "الرصاص المصبوب"ياً واسعاً على قطاع غزة تحت اسم إسرائيل عدواناً 2008وشهدت نهاية سنة 
المؤسسة العسكرية، التي تضررت بشكل كبير، إثر حربها األخيرة " قوة ردع"ية السترداد إسرائيلمحاولةً 

 108 طفالً، و417 شهيداً، بينهم 1,334 يوماً، وأسفر عن سقوط 22وتواصل هذا العدوان . على لبنان
، نصفهم من 5,450وبلغ عدد الجرحى .  من العاملين في الطواقم الطبية14 مسناً، و120نساء، و
ي وأجبره على االنسحاب، وكشف سرائيلغير أن الصمود البطولي للمقاومة أفشل العدوان اإل. األطفال

يين للتفكير مرات سرائيلزهز ما سيدفع اإل. ي وأدائهسرائيلعن مواطن ثغرات جديدة في بنية الجيش اإل
 دون عدوان شامل جديد، إذا ما 2009كثيرة قبل تكرار عدوان مماثل على القطاع، ولذلك فقد تنتهي سنة 

  .استمرت المعطيات الحالية على ما هي عليه
في . الشعب الفلسطينيمن استمرار االنقسام الفلسطيني في متابعة عدوانها على " إسرائيل"وقد استفادت 

 بطبيعة دفاعية، وذلك على غرار السنة التي 2008حين اتسمت عمليات المقاومة الفلسطينية في سنة 
وشهد منتصف . سبقتها، مع استمرار تركيزها على إطالق الصواريخ التي تحسنت دقتها وازداد مداها

غير أن ". إسرائيل" المقاومة و تهدئة في قطاع غزة، استمرت لمدة ستة أشهر، بين فصائل2008سنة 
الدولة العبرية خرقت هذه التهدئة عشرات المرات، وتوجت هذه الخروقات بعدوانها على غزة نهاية 

ية احتاللها سرائيلوفضالً عن تشديد الحصار، والعدوان على قطاع غزة، فقد تابعت القوات اإل. العام
  .مني مع السلطة الفلسطينية من التعاون األ2008للضفة الغربية، وعززت في سنة 

 فلسطينيين، من 910 برصاص قوات االحتالل ونيرانه 2008وبلغ مجموع الشهداء الذين سقطوا سنة 
ياً نتيجة إسرائيل 31  في حين قُتل.  في الضفة الغربية بما في ذلك القدس66 في قطاع غزة، و844بينهم 

" إسرائيل"آخرين، بينهم عشرة جنود، اعترفت ياً إسرائيل 13عمليات نفذها فلسطينيون، يضاف إليهم 
  .بمقتلهم خالل العدوان على غزة في نهاية السنة

ي من الوضع الفلسطيني الداخلي فلم تختلف الخطوط العامة لهذا الموقف خالل سرائيلوحيال الموقف اإل
إلى استمرار ويعود ذلك في األساس . ، بشكل جوهري، عما كانت عليه في السنة التي سبقتها2008سنة 

ية على المستوى الفلسطيني، وأبرزها استمرار سرائيلالظروف الموضوعية التي وجهت السياسة اإل
االنقسام السياسي الفلسطيني وتعمقه، واستمرار حركة حماس في حكمها لقطاع غزة، وجمود مسار 

  .التسوية السياسية حول قضايا الحل النهائي مع السلطة الفلسطينية
، والجدل حول إمكانية تطبيق 2008من األحاديث المتكررة عن التسوية السياسية في سنة وعلى الرغم 

رؤية الرئيس األمريكي جورج بوش االبن عن قيام الدولة الفلسطينية قبل انتهاء العام الذي تنتهي معه 
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ود قوى واليته الثانية، إال أن السنة انتهت دون إحراز أي اختراق في مسار التسوية؛ فضالً عن صع
  .ي التي تعارض مبدأ حل الدولتينسرائيلاليمين اإل

   
  :القضية الفلسطينية والعالم العربي

 باستمرار العجز العربي الرسمي، وعدم التأثير على مجريات أحداث القضية 2008تميزت سنة 
 لتوافق "إسرائيل"الفلسطينية، من فك الحصار وفتح المعابر في قطاع غزة، إلى الفشل في الضغط على 

على مبادرة السالم العربية، ووقف االستيطان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي كان الرئيس 
السابق جورج بوش قد وعد بقيامها قبل نهاية العام، وانتهاء بالتدخل لتحقيق المصالحة بين السلطة 

أثرت وتأثرت بالخالفات بين فتح  العربية قد -وال شك أن العالقات العربية . الفلسطينية وحركة حماس
  ."الممانعة"و" االعتدال"وحماس، وانعكس ذلك على ما يعرف بمعسكري 

ي على قطاع غزة، الذي كشف قصور النظام العربي وانقسامه، سرائيل بالعدوان اإل2008وانتهت سنة 
يم بعض الدول ية، وعن الدفاع عن الفلسطينيين، وتقدسرائيلوعجزه عن مواجهة اآللة العسكرية اإل

، على أولويات األمن القومي العربي، "إسرائيل"العتبارات النفوذ األمريكي، والتزاماتها تجاه 
في الوقت الذي توحدت فيه الجماهير العربية خلف المقاومة، بعد أن أثبتت . ومسؤولياتها تجاه فلسطين

 قلة إمكاناتها، مع العدوان األخيرة قدرتها على التعامل بكفاءة وفعالية وصالبة، على الرغم من
   .يسرائيلاإل

، فقد 2009 ومطلع سنة 2008كانت مصر الالعب الرئيسي في عالقتها مع القضية الفلسطينية في سنة 
تعاملت مع حركة حماس وتبعات الحصار على قطاع غزة وإغالق معبر رفح، ومع مسار التسوية 

، ومن العدوان "إسرائيل"تهدئة بين حماس ووالسلطة الفلسطينية، والوساطة بين فتح وحماس، وال
اسمها حماس " مشكلة"وهذا يشير إلى مدى شعورها بوجود عبء أو . ي األخير على قطاع غزةسرائيلاإل

. تحكم بجوارها؛ مما جعلها تظهر وكأنها تدعم تيار السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح ضد تيار حماس
بين المنظمات الفلسطينية، وبالذات : ن تلعبه على جبهتين؛ األولىوأثّر ذلك على دورها كوسيط حاولت أ

، لتحقيق "إسرائيل"بين حماس و: والثانية. بين حماس في قطاع غزة والسلطة الفلسطينية في رام اهللا
  .التهدئة وإنجاز صفقة تبادل األسرى بينهما

، إذ أعاد األردن 2008 سنة أما الموقف األردني من القضية الفلسطينية فقد شهد تطوراً مهماً في
كما شهدت نهاية . اتصاالته وألول مرة مع قيادات في حركة حماس، بعد انقطاع دام حوالي تسع سنوات

ي على قطاع غزة، والسماح سرائيلالسنة تناغماً بين الموقف الرسمي والشعبي من العدوان اإل
 وللصمود البطولي للمواطنين لالحتجاجات والمظاهرات، والدعم المطلق للمقاومة في القطاع،

وفي الوقت نفسه، استمر األردن بدعم مسار التسوية واتباع سياسة دول االعتدال العربي . الفلسطينيين
في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمشاريع " إسرائيل"من السلطة الفلسطينية، وانتقاد ممارسات 

  .على الصعيدين الرسمي والشعبي" نيالبديل األرد"ية الداعية إلى ما أطلق عليه سرائيلاإل
من جهتها، قادت سورية معسكر الممانعة الداعم للمقاومة الفلسطينية مقابل معسكر االعتدال العربي، 
وظهر ذلك خالل مؤتمر القمة العربي الذي عقد في دمشق، وقاطعته بعض الدول العربية الرافضة 

 قيادتها في سورية، على اعتبار أنها أقرب إليها وتعاملت مع حركة حماس، التي تقيم. للموقف السوري
من حركة فتح والسلطة الفلسطينية، لكنها سعت إلى أن تبدو على مسافة واحدة من فتح وحماس، 

   .خصوصاً عندما يتعلق األمر بإنهاء االنقسام، ووحدة الصف الفلسطيني
نهم من التمتع بالعديد من حقوقهم وفي لبنان، استمرت معاناة الالجئين الفلسطينيين، كما استمر حرما

المدنية، وبقي هاجس توطين الفلسطينيين حاضراً في تعامل مختلف األطياف السياسية اللبنانية مع الملف 
وانعكس التعامل مع ملفات المخيمات، بما فيها ملف إعمار مخيم نهر البارد، من الزاوية . الفلسطيني
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فعلى الرغم من تنفيذ مخططات اإلعمار من قبل . جئين الفلسطينييناألمنية سلباً على الحالة اإلنسانية لال
وكالة األونروا، وتعهد الجهات المانحة بتمويل مشروع إعادة اإلعمار، إال أن القرار السياسي لهذه 
القضية ما زال عالقاً، وهو ما يثير مخاوف لدى الفلسطينيين من وجود عناصر معوقة في مؤسسة القرار 

 تزال راغبة في استمرار الضغوط على الفلسطينيين، بشكل يستهدف إضعاف وجودهم في اللبناني، ال
  .لبنان

 الفلسطينية، ودعت باستمرار إلى -أما السعودية فقد حاولت أن تقف على الحياد في الخالفات الفلسطينية 
بل مع الدول ووقفت في المقا. ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس

التي سميت بدول االعتدال، واكتفت بتمثيل منخفض في مؤتمر القمة العربي الذي عقد في دمشق، ولم 
كما أكدت على المبادرة العربية للسالم، إال . تشارك في مؤتمر الدوحة الذي عقد من أجل دعم قطاع غزة

 من دون تعديل، ستضطر الدول على المبادرة كما هي" إسرائيل"أنها هددت أنه في حال عدم موافقة 
  .العربية لمراجعة خياراتها

، فقد بقي األمر محصوراً في "إسرائيل"وبالنسبة للتطورات في مجال تطبيع العالقات بين الدول العربية و
كمصر واألردن، ودول عربية أخرى " إسرائيل"أضيق الحدود مع الدول التي وقعت اتفاقيات السالم مع 

  .دة معها كموريتانيا مثالًأقامت عالقات محدو
ومن الواضح أن علل النظام العربي ومشاكله ال توحي باحتمال حدوث أية تغييرات جادة أو نوعية في 

  .2009سلوك البلدان العربية تجاه القضية الفلسطينية خالل سنة 
   

  :القضية الفلسطينية والعالم اإلسالمي
 بشكل عام على الوتيرة نفسها فيما يتعلق بدعم 2008حافظ موقف دول العالم اإلسالمي خالل سنة 

القضية الفلسطينية، حيث استمرت المواقف والتصريحات المتعاطفة مع الشعب الفلسطيني، والرافضة 
ية بحقه، إال أن التفاعل مع القضية على الصعيد السياسي واالقتصادي بقي دون سرائيللالنتهاكات اإل

 مجدداً في امتالك أدوات التأثير فيما يتعلق بوقف العدوان على المستوى المطلوب، وفشلت تلك الدول
  .ي المفروض عليه، أو حتى في إنهاء االنقسام الداخلي الفلسطينيسرائيلالقطاع، أو كسر الحصار اإل

، وخصوصاً 2008فلم يسجل أي إنجاز يذكر لمنظمة المؤتمر اإلسالمي للشعب الفلسطيني خالل سنة 
صار عن القطاع وفتح معبر رفح، على الرغم من مواظبتها على التعبير عن قلقها فيما يتعلق برفع الح

وألن المنظمة تمثّل . يةسرائيلتجاه األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة، وإدانتها لمختلف االنتهاكات اإل
قدرتها على  بلداً إسالمياً بتناقضاتها السياسية واالقتصادية واأليديولوجية، فإن 56القاسم المشترك لنحو 

  .التحرك كجسد واحد فاعل كانت ضئيلة إلى حد بعيد
أما تركيا فقد حافظت على موقفها في مساندة الشعب الفلسطيني على المستويين الرسمي والشعبي، وقد 

، وتسبب في توتر كبير في 2008ي على غزة في نهاية سنة سرائيلتزايد هذا الدعم بقوة إثر العدوان اإل
ولكن على الرغم من . يةسرائيل، وردود فعل تركية غاضبة جداً على الممارسات اإل"سرائيلإ"العالقة مع 

ية سوف تبقى جيدة نسبياً، بسبب المصالح األمنية سرائيل اإل-ذلك، يمكن القول إن العالقات التركية 
جاري مسلم وظلّت تركيا تمثّل أكبر شريك ت. واالقتصادية والسياسية التي ما زالت تجمع بين الطرفين

 مليار دوالر، فيما 1.83 حوالي 2008خالل سنة " إسرائيل"، حيث بلغت صادراتها إلى "إسرائيل"مع 
 على الرغم من أن الطرف التركي يتجه تحت  . مليار دوالر1.62حوالي " إسرائيل"بلغت وارداتها من 

التدريجي عن عالقاته قيادة حزب العدالة والتنمية نحو مزيد من االستقاللية، وإلى االستغناء 
  .، مع االتجاه نحو تطوير عالقاته شرقاً مع العالم العربي واإلسالمي"إسرائيل"بـ



  

  

 
 

  

            12 ص                                     1480:         العدد       1/7/2009األربعاء  :التاريخ

ومن جهتها، واصلت إيران دعم حركة حماس، وحركات المقاومة، والتأكيد على شرعية المقاومة 
رها في إغالق واستمرارها، والمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة، منتقدة الحكومة المصرية الستمرا

كما امتدت االنتقادات اإليرانية إلى بعض . معبر رفح؛ مما أعاد التوتر الشديد في العالقات بين البلدين
في حصار غزة أو تصمت عما يجري لها، وارتفعت حدتها مع بداية " تشارك"الدول العربية التي 

  .2008ي على غزة في نهاية سنة سرائيلالعدوان اإل
ان، لم تكن هناك تغيرات تُذكر فيما يتعلق بسلوكها تجاه القضية الفلسطينية؛ حيث كان وبالنسبة لباكست

هناك انشغال بالشأن الداخلي المليء باالضطرابات، وأبرزها استقالة الرئيس برويز مشرف، التي علّق 
 حقيقياً في صديقاً" إسرائيل"ية بأنه مع استقالته خسرت سرائيلعليها بعض كتاب األعمدة في الصحافة اإل

فيما واصلت كل من إندونيسيا وماليزيا التعبير بشكل مستمر عن دعمها للفلسطينيين، . العالم اإلسالمي
  .ولكن دون تسجيل أي تطورات عملية مميزة تجاههم

، وأظهر 2008في تحقيق أية اختراقات في العالم اإلسالمي خالل سنة " إسرائيل"وبشكل عام، لم تنجح 
ي على قطاع غزة مدى تفاعل الشعوب اإلسالمية مع القضية الفلسطينية، وكانت ئيلسراالعدوان اإل

التظاهرات واالعتصامات وحمالت جمع التبرعات بعض المؤشرات على مركزية هذه القضية في 
كما أظهرت الطاقات الهائلة المذخورة في العالم اإلسالمي، والتي لم يستفد منها . الوجدان اإلسالمي

ن حتى اآلن بالشكل األنسب لدعم قضيتهم ونيل حقوقهم، وهو أمر يظهر أنه ما زال متأثراً الفلسطينيو
  .باالنقسام الفلسطيني

   
  :القضية الفلسطينية والوضع الدولي

على " ركود نسبي"كان هناك عدد من العوامل التي دفعت باتجاه وقوع القضية الفلسطينية في حالة 
فقد انشغلت أمريكا بانتخابات . صوصاً من جهة الواليات المتحدة، وخ2008المستوى الدولي في سنة 

الرئاسة وما رافقها من حمالت انتخابية محمومة، كما انشغلت باألزمة المالية الكبرى وتداعياتها على 
واستنفدت الكثير من جهودها لحلحلة أوضاعها في المستنقعين العراقي . االقتصاد األمريكي والعالمي

لكن على الرغم من هذه االنشغاالت، فقد نشطت إدارة بوش نسبياً، وقياساً بالسنوات السابقة، و. واألفغاني
بمحاولة إحداث اختراق في مسار التسوية، حيث إن أي نجاح في هذا المجال كان سيعزز فرص 
الجمهوريين االنتخابية، ولذلك كثرت زيارات وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس وغيرها 

  .2008لمنطقة، والتي بلغت لرايس ثمان مرات خالل سنة ل
ومن جهة أخرى، فإن االنقسام الفلسطيني، وعدم مقدرة الرئيس أبي مازن وحكومة السلطة في رام اهللا 
على تقديم إجابات مقنعة بإمكانية التحدث باسم الفلسطينيين، والمضي قدماً في عقد اتفاقيات تسوية يقبلها 

ن قابلة للتنفيذ، كان عنصراً سلبياً في عدم تشجع الدول الكبرى والمؤثرة في الدفع الجاد الفلسطينيون وتكو
ثم إن وقوع حكومة حماس في قطاع غزة تحت الحصار ودخولها في تهدئة لمدة ستة . بمسيرة التسوية

روف أشهر، قد أسهم في خفض حالة التوتر، ودفع القوى الدولية لالنشغال بملفات أخرى، بانتظار ظ
  .أفضل للتسوية يكون فيها حكم حماس قد ضعف أو سقط

وفي المقابل، كانت هناك بعض الظروف واألحداث التي أعادت القضية إلى مستوى االهتمام العالمي 
، وعمليات التهويد "إسرائيل"كاختراق الفلسطينيين لمعبر رفح، وعملية تبادل األسرى بين حزب اهللا و

ي الشامل سرائيلانتقادات بعض الدول األوروبية مثل سويسرا، والعدوان اإلوهدم المنازل، التي أثارت 
  .على قطاع غزة في نهاية السنة، والذي شغل العالم كله

وكان انتخاب أوباما دليالً على فشل سياسة إدارة بوش في الشرق األوسط، غير أن آليات صناعة القرار 
لذي شكّله أوباما للتعامل مع الملف الفلسطيني وملفات المعقدة في الواليات المتحدة، وطبيعة الفريق ا

المنطقة، وسلوكه في األشهر األولى للحكم، ال توحي بإمكان حدوث تغييرات جدية في السياسة 
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بما يكفي لتحصيل الحد األدنى من المطالب الفلسطينية، على " إسرائيل"األمريكية، تؤدي للضغط على 
  .ر إيجابية وأكثر تفهماً للقضايا العربية واإلسالميةالرغم من وجود لهجة أمريكية أكث

   
  :األرض والمقدسات

ية تطبيق سياستها الهادفة لتهويد مدينة القدس بوتيرة متسارعة خالل سنة سرائيلواصلت السلطات اإل
ابعة وفي إطار هذه السياسة، صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء الت. ، وخاصة في البلدة القديمة2008

لبلدية القدس على مخطط لتوسيع ساحة النساء في ساحة البراق المجاورة لباب المغاربة، وُأعلن عن 
عطاءات ومخططات جديدة لبناء اآلالف من الوحدات االستيطانية الجديدة، داخل حدود بلدية القدس أو 

الشرقية، خاصة البلدة ية على القدس سرائيلكما ُأعلن عن مخطط يهدف إلى تعزيز السيطرة اإل. حولها
ية إسرائيلالقديمة والمسجد األقصى المبارك واألماكن والمقدسات المسيحية، وتحويلها إلى مرجعية وإدارة 

وفي خطوة غير مسبوقة، أعلنت بلدية ". الحوض المقدس"تتولى اإلشراف عليها وعلى ما يسمى بـ
 وحدة استيطانية 31,990 ستقوم ببناء ، بأنها1967القدس عبر الناطق باسمها، وألول مرة منذ سنة 

  .يسرائيلبالقدس، ضمن مشروعها في إحداث تغيير سكاني للصالح اإل
 ارتفاعاً واضحاً في وتيرة الحفريات تحت المسجد األقصى، التي تسببت في طوال 2008وشهدت سنة 

ها انهيار وقع في منتصف من بين. السنوات الماضية، وما زالت، بانهيارات وتشققات لمباني البلدة القديمة
 بالقرب من سبيل قايتباي، داخل ساحات المسجد األقصى، وتشققات واسعة 2008فبراير / شهر شباط

كما أن الحزام العمراني العربي الممتد . كُشف عنها في بيوت المقدسيين الواقعة بيوتهم في المنطقة نفسها
والً إلى الجهة الشمالية الغربية من سور من وادي حلوة جنوب األقصى مروراً بحائط البراق ووص

األقصى، بكل ما فيه من آثار وأبنية ومقدسات، أصبح مهدداً بانهيار حقيقي في أي لحظة، جراء 
  .الحفريات التي ما زالت قائمة في هذه المناطق

ية إحصاء سرائيلوفي خطوة تهدف لتقليص أعداد السكان العرب في مدينة القدس، أجرت الحكومة اإل
سكانياً لوضع سياسة جديدة تجاه السكان العرب، رافقته سياسة هدم المنازل المتبعة لتهجير السكان، حيث 

ية بأكبر عملية تطهير عرقي سرائيلكما بدأت السلطات اإل. 2008 منزالً في المدينة خالل سنة 72هدم 
القدس وحدها حوالي حول القدس، تستهدف البدو المقيمين في تلك المنطقة، حيث يوجد في منطقة 

 بدوي من عرب الجهالين والكعابنة المنتشرين على تالل القدس الشمالية والشرقية والغربية، 7,500
  .وتنوي سلطات االحتالل ترحيلهم منها

 بناء نحو 2008ية في بناء جدار الفصل العنصري، حيث تم خالل سنة سرائيلكما استمرت الحكومة اإل
وبلغت نسبة . 2008 كم كان قد تم استكمالهها حتى بداية سنة 490لى  كم من الجدار، تضاف إ12

 ألف فلسطيني من أبناء 300، أي نحو %12.4السكان المعزولين عن األراضي الزراعية بسبب الجدار 
، %10.6الضفة الغربية، أما نسبة السكان المعزولين غربي الجدار عن باقي الضفة الغربية، فقد وصلت 

كما وصل مجموع األراضي المقتطعة من الضفة الغربية جراء االستيطان . ف فلسطيني أل256أي نحو 
  .من مساحة الضفة الغربية% 46، أي ما نسبته 2 كم2,703وجدار الفصل العنصري إلى نحو 

كذلك سياستها فيما يتعلق بالتوسع االستيطاني، حيث تسارعت وتيرة بناء " إسرائيل"وواصلت 
، وأظهرت المعطيات أن البناء في المستوطنات ارتفع بنسبة 2008خالل سنة المستوطنات وتوسيعها 

، 2007، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2008مايو / يناير إلى أيار/ في الفترة من كانون الثاني% 80
 3,515   بناء نحو2008وقد تم خالل سنة %. 550كما ارتفع عدد المناقصات في المستوطنات بنسبة 

طانية، ليبلغ بذلك عدد المستوطنين في الضفة الغربية، ومن ضمنها القدس الشرقية، نحو وحدة استي
  .نصف مليون مستوطن
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ويأتي ذلك في حين . لمياه الضفة الغربية واستغاللها في تطوير مستوطناتها" إسرائيل"كما استمر نهب 
الل السنوات الخمسة المقبلة،  ألف فلسطيني نقصاً في المياه خ400أنه من المتوقع أن يعاني أكثر من 

 مليوناً في السياحة 30 مليوناً في الزراعة، و20 مليون متر مكعب في مياه الشرب، و80بنحو 
 مليون متر مكعب، وهو ما يشير إلى 280 نحو 2010ويتوقع أن يصل العجز المائي سنة . والصناعة

  .أزمة مائية حقيقة تنتظر الفلسطينيين في الضفة والقطاع
   
  :مؤشرات السكانية الفلسطينيةال

أشارت التقديرات المنقحة للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى أن عدد الفلسطنيين في العالم قُدر 
، أي خمسة %)51.9( ألف نسمة، أكثر من نصفهم 602 ماليين و10 بحوالي 2008في نهاية سنة 

ين ومائة ألف، يقيمون في فلسطين والباقي، أي خمسة مالي. ماليين ونصف، يعيشون في الشتات
 ألفاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحوالي 878التاريخية، ويتوزعون على حوالي ثالثة ماليين و

  .1948 ألف نسمة في األراضي المحتلة سنة 215مليون و
اً نسمة،  ألف171 بحوالي ثالثة ماليين و2008أما في األردن، فقد قُدر عدد الفلسطينيين في نهاية سنة 

وقُدر . من الفلسطينيين في العالم، وغالبيتهم العظمى يحملون الجنسية األردنية% 29.9يشكّلون حوالي 
 ألف نسمة، يتركز معظمهم في الدول 733عدد الفلسطينيين في بقية الدول العربية بحوالي مليون و

وقُدر عدد الفلسطينيين في الدول . العربية المجاورة، أي في لبنان وسوريا، ومصر، ودول الخليج العربي
 آالف نسمة، يتركز معظمهم في الواليات المتحدة األمريكية وأمريكا الالتينية وكندا 605األجنبية بحوالي 

  .وبريطانيا وباقي دول االتحاد األوروبي
نة وفي قراءة المؤشرات الديموغرافية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، أظهرت إحصائيات س

من إجمالي السكان، وشكل السكان في سن % 44.1 شكلوا ما نسبته 15 أن السكان دون سن 2007
فقط، مما يعني أن نسبة اإلعالة تبقى % 3، في حين شكل كبار السن ما نسبته %52.9العمل ما نسبته 

  .عالية نسبياً
 الخصوبة في الضفة ويشار إلى أن البيانات الصادرة عن اإلحصاء الفلسطيني أظهرت أن معدالت

 مولوداً 6.04، حيث بلغ معدل الخصوبة الكلية 2007-1997والقطاع قد انخفضت خالل العقد األخير 
، إال أن معدل الزيادة 2006 مولوداً سنة 4.6 ثم أصبح 1997باالستناد إلى بيانات التعداد السكاني 

  .2007 سنة %3الطبيعية للسكان في الضفة والقطاع ما زال مرتفعاً حيث بلغ 
كما أظهرت البيانات أن هناك انخفاضاً في متوسط حجم األسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث 

من جانب آخر . 1997 فرداً سنة 6.4 مقارنة مع 2007 فرداً سنة 5.8انخفض متوسط حجم األسرة إلى 
 فرداً سنة 6.1 مع  مقارنة2007 فرداً سنة 5.5انخفض متوسط حجم األسرة في الضفة الغربية إلى 

 مقارنة مع 2007 فرداً في سنة 6.5، أما في قطاع غزة فقد انخفض متوسط حجم األسرة إلى 1997
  .1997 فرداً سنة 6.9

   
  :الوضع االقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة

ءاته ي وإجراسرائيلما زال االقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة يعاني من االحتالل اإل
ي وتكريس تبعيته وخدمته سرائيلوسياساته التي تهدف إلى ربط االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد اإل

بالمعابر وعمليات االستيراد والتصدير، وضربها أو " إسرائيل"وما زال تحكّم . للمشروع الصهيوني
  .تعطيلها للبنى التحتية تشكل العقبة الرئيسية أمام تطور االقتصاد الفلسطيني
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، 2008ي عليه في نهاية سنة سرائيلشكّل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، والعدوان اإلو
أبرز العوامل التي ساهمت في تدهور األوضاع االقتصادية فيه، حيث أشار تقرير مكتب األمم المتحدة 

في % 32.3لتنسيق الشؤون اإلنسانية حول تأثير الحصار على قطاع غزة إلى أن البطالة ارتفعت من 
وذكر تقرير . 2008في الفترة نفسها من سنة % 49.1 إلى رقم قياسي قدره 2007الربع الثاني من سنة 

من سكان غزة يعيشون % 80 أن 25/11/2008أعدته اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في غزة في 
كبد خسائر في حين كشف الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن قطاع غزة قد ت. تحت خط الفقر

ي، وبلغت الخسائر المباشرة في البنية سرائيل مليار دوالر نتيجة العدوان اإل1.9اقتصادية مباشرة بقيمة 
  . مليار دوالر1.2التحتية حوالي 

من جهة أخرى، تشير التقديرات األولية للحسابات القومية الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء 
، 2008 قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة خالل سنة ، إلى نمو في2008الفلسطيني لسنة 

، حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي من نحو 2007عما كان عليه الوضع في سنة % 2.3بنسبة 
  . مليون دوالر4,640 مليون دوالر إلى 4,536

، %0.6طفيفاً بلغت نسبته  تراجعاً 2008وسجل نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي خالل سنة 
ويظهر أن نصيب الفرد . 2008 دوالر سنة 1,289.9 إلى 2007 دوالر سنة 1,297.9حيث تراجع من 

ي الخانق، في الوقت الذي ارتفع فيه نصيب الفرد في سرائيلفي قطاع غزة قد تراجع بسبب الحصار اإل
  .مالي مستقراً تقريباً لكال المنطقتينالضفة الغربية، وهو ما جعل نصيب الفرد في الناتج المحلي اإلج

 1.27 مليار دوالر، مقارنة بنحو 1.57 حوالي 2008بلغ إجمالي إيرادات السلطة الفلسطينية خالل سنة 
 لم 2008غير أن اإليرادات المحلية سنة %. 23.3، أي بنسبة نمو قدرها 2007مليار دوالر سنة 

 مليون 234 مليون دوالر إيرادات ضريبية و273منها  مليون دوالر من مجمل اإليرادات، 562تتجاوز 
الناتجة عن عمليات (أما معظم اإليرادات فجاءت من إيرادات المقاصة . دوالر إيرادات غير ضريبية

 مليون 896ية، والتي ارتفعت من سرائيلوالتي تحصلها الحكومة اإل) االستيراد والتصدير الفلسطينية
  .%25.2، أي بنسبة 2008 مليار دوالر سنة 1.12 إلى حوالي 2007دوالر سنة 

 مليار دوالر سنة 2.54 مليار دوالر، مقارنة بـ 2.83 فبلغ حوالي 2008أما إجمالي النفقات لسنة 
، أي %51.4 ما نسبته 2008وقد مثلت األجور والرواتب سنة %. 11.1، وبنسبة زيادة مقدارها 2007

من % 50.5، وهو ما يمثل 2007 مليار دوالر سنة 1.28 مليار دوالر، مقارنة بـ 1.45ما مجموعه 
  . حسب بيانات وزارة المالية2007ميزانية 

 مليار 1.89وقد تم تغطية عجز الموازنة عن طريق الدعم الخارجي لميزانية السلطة والذي بلغ حوالي 
  .2008دوالر سنة 

من المشاكل نفسها خالل سنة وبشكل عام، فإن الوضع االقتصادي الفلسطيني سوف يستمر في المعاناة 
ي تجاه إنهاء االحتالل، وإنهاء الحصار، والتحكم سرائيل، لعدم وجود تغيرات حقيقية في السلوك اإل2009

ية بالتوقف عن استخدام الضغط االقتصادي كوسيلة لكسرة إرادة إسرائيلبالمعابر، كما ال توجد رغبة 
فضالً عن عدم رغبة الدول الكبرى .  عليهالشعب الفلسطيني، وفرض شروط تسوية سلمية ظالمة

  .إلنهاء معاناة الشعب الفلسطيني" إسرائيل"وخصوصاً أمريكا في الضغط على 
   

  خاتمة
انعكس االنقسام الفلسطيني والضعف العربي واإلسالمي على مجمل مسار القضية الفلسطينية خالل سنة 

 والعوامل الفاعلة في المنطقة، بإمكانية وال توحي مسارات األحداث، وال الظروف الموضوعية. 2008
غير أن فشل سياسة إدارة بوش في المنطقة، وفشل سياسات . 2009حدوث تغييرات جدية في سنة 
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ي في كسر إرداة الشعب الفلسطيني، ووصول مسار التسوية السلمية إلى سرائيلالحصار واالحتالل اإل
ي الواسع، وتقديمه نماذج بطولية ألهبت سرائيلوان اإلطريق مسدودة، ونجاح تيار المقاومة في إفشال العد

، كل ذلك يوحي ...حماس الجماهير العربية واإلسالمية ودفعت باتجاه مزيد من التعاطف الشعبي العالمي
بحالة مخاض تشهدها المنطقة، قد تنعكس إيجاباً في المستقبل القريب على القضية الفلسطينية، إذا ما 

غير أنه ال بد من التحذير من . وامل المحركة لألحداث والفرص التي تتيحهاُأحسن التعامل مع الع
اإلفراط في التفاؤل، إذ لطالما ضيع الفلسطينيون والعرب العديد من الفرص، بينما استطاع الخصوم 

  . واألعداء توظيف الظروف المستجدة لصالحهم
  )الملخصنهاية (

30/6/2009قدس برس،   
  

  "الواليات المتحدة والتحول الديمقراطي في فلسطين: "بعنوان" نةالزيتو"ر جديد لـاصدإ .3
، الذي يتخذ من بيروت مقرا له، كتابـا جديـدا           "الزيتونة للدراسات واالستشارات  "أصدر مركز   : بيروت
، والذي نال به المحاضر في جامعة النجـاح         "الواليات المتحدة والتحول الديمقراطي في فلسطين     "بعنوان  

  . ي أحمد حامد درجة الماجستير في العلوم السياسيةبنابلس قص
 دور الواليـات    - صفحة من القطـع المتوسـط      253الذي أصدره مركز الزيتونة في      -ويتناول الكتاب   

  . م2007المتحدة خالل والية الرئيس جورج بوش االبن وتعامله مع الملف الفلسطيني بعد أحداث غزة 
للقضية الفلسطينية في السياسة الخارجية األمريكية، والتحول فـي         ويتطرق الكتاب إلى التطور التاريخي      

" إصـالح "م، وبداية التفكير فـي      2001-9-11اإلستراتيجية األمريكية تجاه الشرق األوسط بعد أحداث        
السلطة، وتوجهات السياسة األمريكية حيال القضية الفلسطينية؛ بعد وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفـات،              

النظام الـسياسي، وفوزهـا فـي االنتخابـات         " حماس"د عباس خلفًا له، ودخول حركة       وانتخاب محمو 
  . م2006التشريعية سنة 

م، 2007ويبحث الكتاب كذلك اإلستراتيجيات األمريكية في التعامل مع الملف الفلسطيني بعد أحداث غزة              
 سياسيا واقتصاديا، في    "حماس"والتي ركَّزت على حصار قطاع غزة، وإرباك حركة المقاومة اإلسالمية           

  . مقابل التركيز على قضايا التنمية واإلصالح في الضفة الغربية، واستئناف عملية السالم
ويؤكد أن الدور األمريكي في إحداث تحول ديمقراطي في فلسطين كان مـدفوعا بتطلُّعـات الواليـات                 

 صهيوني يخدم مـصالحها     -فاق فلسطيني   المتحدة لحماية أمن الكيان الصهيوني، وبحاجتها إلى إنجاز ات        
  . وأهدافها اإلستراتيجية في الشرق األوسط

الـسلطة وتغييـر القيـادة الـسياسية        " إصـالح "ويرى الكتاب أن لجوء الواليات المتحدة إلى ما يسمى          
 على  الفلسطينية؛ جاء نتيجةً لعجزها عن تقديم مبادرات جدية لحلِّ الصراع، وعدم رغبتها أو عدم قدرتها              

  . الضغط على االحتالل إلبداء مرونة أكبر في القضايا الحساسة في عملية التسوية
وشدد المؤلِّف على أن لجوء الواليات المتحدة إلى هذه السياسة جاء محاولةً لتغيير المنطلقات واألسـس                

عية الدولية إلـى    الفلسطينية لعملية التفاوض، وتغيير تصورات الفلسطينيين التي تعتمد على قرارات الشر          
 .  تصورات جديدة تضع األمر الواقع أساسا لها، وال سيما قضايا الالجئين والقدس والمغتصبات
1/7/2009المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
  عباس يلتقي الدويك في رام اهللا .4

الرئيس الفلسطيني  أن  اشرف الهور،غزة نقالً عن مراسلها في 1/7/2009 القدس العربي،نشرت 
 عزيز الدويك بصفته عضوا في البرلمان الفلسطيني وليس رئيسا له، . دأمسمود عباس استقبل مح

استقبل السيد الرئيس بمقر الرئاسة في رام اهللا، " في تصريح صحافي "وفا" الفلسطينية األنباءوقالت وكالة 
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 عنه من اإلفراجبة  عباس هنأ النائب الدويك لمناسأنوذكرت  ."الثالثاء النائب المحرر عزيز الدويك
 انه اطمأن على صحته، وتمنى إلى عائلته وذويه مشيرة إلى، وعودته سالما يسرائيلاإلسجون االحتالل 
 موضوع أن الرئيس الفلسطيني خالل لقائه مع الدويك  وأكد."دوام الصحة والعافية"له خالل اللقاء 

 عن باإلفراج إال السالم لن يتحقق أنعلى  القيادة الفلسطينية، مشددا أولوياتسيبقى على سلم " األسرى
  ." والمعتقلين من سجون االحتاللاألسرىكافة 

، وقال انه "ايجابية" بأنها اللقاء أجواءدويك في المجلس التشريعي لووصف حسن خريشة النائب الثاني ل
  . حلول تنهي االنقسام الداخليإلىتم بحث موضوع المصالحة الداخلية، وكيفية الوصول 

مين سر المجلس أ محمود الرمحي .ن عباس استقبل الدويك كنائب، قال دأ "وفا" رغم ذكر وكالة لكن
 الدويك وهيئة رئاسة .اقر خالل االجتماع بشرعية رئيس المجلس التشريعي د"بو مازن أن أالتشريعي 
حث كافة وقال انه جرى خالل االجتماع ب .ساسن االستقبال كان على هذا األألى إ ، الفتاً"المجلس

  .القضايا على الساحة الفلسطينية، بما فيها ملفا المصالحة وتفعيل المجلس
كد انه أو ." نشازأصوات" المشككة في شرعية الدويك األصواتن الرئيس عباس اعتبر إوقال الرمحي 

 ساعة لعقد لقاء بين الكتل البرلمانية المختلفة في 48جرى الحديث عن الشروع في اتصاالت خالل 
  . وضعه الطبيعيإلىجلس، للعمل على وضع تصور إلعادة تفعيل المجلس وعودته الم

 كتلة حماس البرلمانية على ممارسة الدويك مهامه كرئيس للمجلس التشريعي، ورأت أكدتوفي المقابل 
وقال النائب  ."هرطقة سياسية وحزبية" ما نشر عن استقبال الرئيس عباس له كنائب يعتبر مجرد أن

بو مازن المنتهية واليته أن هذه هي مكافأة أيبدو " "القدس العربي" من حركة حماس لـيحيى موسى
مر  هذا األأن، معتبرا "للدكتور الدويك على صموده وتمثيله للشعب الفلسطيني، ومعاناته من االحتالل

ن أوشدد على  ."طالق سراح رئيس المجلس التشريعيإيؤكد شكوك حماس بأن السلطة ال ترحب ب"
بو أن فقد أ الدويك كرئيس للمجلس التشريعي، بعد .شرعية د"شرعية الفلسطينية الباقية لغاية اآلن هي ال

  ."ي شرعية قانونية، وفق الدستور الفلسطينيأمازن وحكوماته 
النائب حسن خريشة قال  أن  محمد يونس،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 1/7/2009الحياة، وأضافت 

انسجاماً في الرؤى بين الدويك وعباس ساد خالل اللقاء في شأن مواصلة " إن "فرانس برس"لوكالة 
طار لقاء إفي "ويأتي . "الجهود لتحقيق المصالحة الداخلية، وأن االثنين اتفقا على مواصلة اللقاءات بينهما

  ".عباس مع هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي
لمحافل السياسية الفلسطينية المختلفة للبحث عن مخرج  إنه يجري اتصاالت مع ا"الحياة"وقال الدويك لـ
منذ اليوم األول لخروجي من األسر وأنا أجري اتصاالت مع الشخصيات ": وأضاف. لالزمة الراهنة

وتابع انه يعطي أولية خاصة لما . "والتيارات السياسية للبحث عن مخرج الزمة االنقسام التي نعيشها
  ."ة من المعتقلين الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزةتبييض السجون الفلسطيني"سماه 

  . في رام اهللا"التشريعي" مكتبه في إلىوقال قريبون من الدويك إنه يدرس مطالبة الرئيس عباس بالعودة 
  

  تحذر من تيار يسعى إلجهاض المصالحة الفلسطينيةالمقالة  الحكومة .5
ب المصلحة الوطنية العليا على المصلحة شددت الحكومة الفلسطينية في غزة، على ضرورة تغلي :غزة

التي تشكل إحدى العقبات األساسية أمام تحقيق المصالحة "الحزبية والشخصية واإلمالءات الخارجية 
 عقب جلستها ، الحكومةتشدد و.، مؤكدة على موقفها الداعم للحوار على أساس إنهاء االنقسام"الفلسطينية
ية المختطفين بشكل غير قانوني في الضفة الغربية، ورفض ضرورة حل وإنهاء قض" على ،األسبوعية

محاوالت االبتزاز عبر اعتقال المواطنين وتعذيبهم بشكل مهين على خلفية االنتماء السياسي وكنتيجة 
  ".للتنسيق األمني مع االحتالل
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 القضايا إحدى"ما يجري في مدن الضفة المحتلة ، نسخة عنه" فلسطين"تلقت في بيان  ،واعتبرت الحكومة
  ".المركزية التي تعكس مدى الجدية في إنجاح الحوار ويشكل استمرارها عامل توتير مستمر

ادعاءات بعض وسائل اإلعالم بوجود عمليات اعتقال سياسي تمت خالل "ونفت الحكومة ما قالت عنه 
  ". تحترم القانون، وتسعى إلنجاح الحوار"، موضحة أن قيادة غزة "اليومين الماضيين

ا وحذرت من وجود تيار في الضفة الغربية يسعى لتخريب جهود المصالحة بإشراف مصري كم
خرج رموز هذا التيار بأكاذيب ال تنطلي على طفل صغير من أبناء " :وعربي، وذهبت إلى القول

فلسطين، ونرى أن توقيت هذه االفتراءات وما تضمنته من عبارات مسيئة ال تخدم إال أهداف االحتالل 
  ". ية الستمرار هذه الحالة من االنقسامالساع

من ناحية أخرى استنكرت الحكومة قيام قوات االحتالل بأكبر عملية مصادرة أراض في الضفة والقدس 
هو نتيجة لالستفراد الصهيوني بالضفة وما "المحتلة، منوهة إلى أن االستيالء على األراضي الفلسطينية 

قاومة ومصادرة سالحها، ونعتبر ذلك صفعة جديدة لكل المراهنين يجري بها من تنسيق أمني واعتقال للم
  ". على عملية التسوية

  1/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

  وحماس تشير إلى اعتقال ثالثة آالف... وجهة ضد السالح والمالم تهاحملالسلطة تؤكد أن  .6
نتين الماضيتين حماس إن السلطة اعتقلت خالل السحركة ن في ومسؤولقال :  محمد يونس–رام اهللا 

. أكثر من ثالثة آالف من أعضاء الحركة، وأغلقت عشرات الجمعيات، وصادرت مبالغ مالية كبيرة
وقال . وتؤكد السلطة حملتها على حماس، لكنها تقول إن الحملة موجهة ضد السالح والمال والتحريض

 سياسي، وال نعتقل أعضاء لسنا ضد أي تنظيم": "الحياة"الناطق باسم أجهزة األمن عدنان الضميري لـ
ومن يمارس . أي تنظيم، نعتقل من يمتلكون السالح غير الشرعي والمال في طريقة مخالفة للقانون

  ."التحريض على السلطة وأجهزتها ومؤسساتها
واعتقلت السلطة أخيراً عدداً من رجال األعمال والتجار والمحاضرين الجامعيين والنساء في الضفة على 

وتمنع السلطة أيضاً أي تجمعات جماهرية عامة للحركة، بما في ذلك . يل المالي لحماسخلفية التمو
حظر نشاطات حماس جاء " إن "الحياة"وقال مسؤول أمني فلسطيني لـ .التظاهرات والمسيرات الشعبية
  ."لمنع تكرار تجربة قطاع غزة

  1/7/2009الحياة، 
  
   ولن أكون شاهد زور...ة حقيقية للعمل في القدسال توجد إراد:  القادر يقدم استقالته لفياضعبد .7

قدم حاتم عبد القادر، وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية في رام اهللا، :  كفاح زبون- رام اهللا
كد عبد القادر، انه قدم استقالته لفياض بشكل نهائي وانه أو. ، لرئيس الحكومة سالم فياضأمساستقالته 

كون شاهد أنا لن أ"، "األوسطالشرق " القادر، وهو قيادي بارز في حركة فتح، لـوقال عبد. لن يعود عنها
 من اجل مواجهة ما يحدث في القدس من إرادةواتهم عبد القادر الحكومة الفلسطينية، بأنها بدون  ."زور

  تكون وزارةأن ارفض وأناال يوجد توجه حقيقي للعمل في القدس "وقال، . حرب تهويدية على المدينة
 يوما، ولم آخذ موافقة على مقر 40حتى اآلن، مضى " وأضاف. " عن ديكورعبارةشؤون القدس 

رى انه ال أنا أ" وتابع، "ال يوجد شيء.. ، وال يوجد موازنات، وهناك تعطيل لكل المعامالت)للوزارة(
نصبه حاول ومنذ تسلمه م. " شاهد زورأكون حقيقية للعمل في القدس من خالل الحكومة ولن إرادةتوجد 

المحامون يطلبون "وقال، .  انه لم يلقى تغييراإال يسوي هذه الخالفات مع حكومة فياض، أنعبد القادر 
. " ملف كان يتابعها تتعلق بهدم منازل في القدس500) أمس( لي اليوم أعاداحد المحامين .. أموالهم
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 ال وأنا، ما في عمل، إرادةفي ما .. ما في اشي. مش عارف.. هناك تقصير"ومضى عبد القادر، يقول، 
 ." امتيازات شخصيةأوابحث عن مناصب 

 ." مدة كافية يوما40ً أن اعتقد وأناليست مبكرة، " وأجاب استقالته جاءت مبكرا، أنوال يرى عبد القادر 
ن يجيب على اتصاالت من أ، انه رفض "وسطالشرق األ"وقالت مصادر مقربة من عبد القادر، لـ

. " غاضب من الطريقة التي يتعاملون بها معه، ومع ملف القدسألنه بعد ذلك هاتفه وأغلقالحكومة، 
  ."خصموا من راتبه مبلغا كان اقترضه من اجل مصاريف تجهيز مكتب له"وتابعت المصادر، 
 احتياجات، ال لصمود المواطنين، وال لصمود أيهناك ملفات متراكمة، وهم لم يلبوا "وقال عبد القادر، 

. "، كما انه لم يتم تغطية مصاريف الجوانب القانونية خاصة فيما يتعلق بمسألة هدم المنازلالمؤسسات
وتابع، . " هدم منازل، ولم يتلقوا فلسا واحداإنذار قضية 1200هناك محامون يتابعون حوالي " وأضاف

منذ عام  "در انهوقال عبد القا. " مسؤولية هدم المنازل الن وزارة المالية ترفض تقديم الدعمأتحمللن "
 الفلسطينيين في القدس ما أن من احتياجات السكان، مؤكدا %25 لم تستجب البلدية سوى لـ 1967

 ." منزلألف 20 إلغاء أوامر الهدم ضد إلى ألف رخصة بناء جديدة، إضافة 20زالوا بحاجة 
واستطرد . فيهم العرب ألن يتحمل الجميع مسؤوليته، بمن "صرخة"واعتبر عبد القادر استقالته بمثابة، 

  . " فيها شاهدا على تهويد القدسأكونهذه مرحلة حساسة لن .. نا بدي اطلع البلد من ذمتيأ"قائال، 
 1/7/2009الشرق األوسط، 

  
   مسؤولي فتح في غزة من تهميش دورهم في الوزارات السيادية والسلك الدبلوماسياستياء .8

ادات تنظيمية من حركة فتح في قطاع غزة، مع تدور خالفات شديدة بين قي : أشرف الهور-غزة 
المسؤولين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بسبب اتهامات يوجهها الفريق األول للمسؤولين، يؤكدون 

 وجود قيادة القطاع في مناصب مؤثرة سواء في الجهاز الحكومي، أو "تهميش"خاللها أنهم يعملون على 
  .تنقالت قريبةالسلك الدبلوماسي الذي سيشهد حركة 

ن هذا الشعور تولد إ "القدس العربي"وبحسب برلماني فلسطيني من غزة فضل عدم ذكر اسمه قال لـ
خالل تشكيل الحكومة الفلسطينية الحالية قبل نحو الشهر، حينما اتضح لقيادات فتح أن أيا من الوزراء 

ل في قطاع غزة مثل وزارات الذين شاركوا فيها من غزة لم يتبوأ مناصب وزارية لها عالقة بالعم
ن ما حصلت عليه غزة في الحكومة هو شغل إوقال البرلماني  .الصحة والتعليم والشؤون االجتماعية

مل في غزة بحكم وجود حماس عوزراء حقيبتي األوقاف، والنقل والمواصالت، اللتين ال عالقة لهما بال
س لو حصلت فتح على حقائب التعليم أو الصحة التي تدير هاتين الحقيبتين في حكومتها المقالة، على عك

 هذه الخطوة تؤكد وجود أنورأى . أو الشؤون االجتماعية التي تمارس عملها في غزة لغاية اللحظة
  .، من بعض األشخاص في القيادة الفلسطينية، لم يشأ الكشف عن أسمائهم"ترتيب مقصود"

ورات تشكيل الحكومة االنضمام للفريق وكشف أن هناك عددا من نواب فتح عرضت عليهم خالل مشا
  .الوزاري الحالي، بشغل مناصب في وزارات ال عالقة لها بالعمل في غزة، لكنهم رفضوا الدعوة

وبموازاة هذه الشكوى، يشتكي موظفون كبار في وزارة الشؤون الخارجية في غزة الذين تركوا عملهم 
ع للعمل في الخارج في سفارات فلسطين، كما عقب سيطرة حماس على القطاع، أن أياً منهم لم يستد

  .جرت العادة كل صيف، وهو الموعد الذي تجري فيه الخارجية تنقالت في السلك الدبلوماسي
 من مصادر خاصة فإن أياً من هؤالء الموظفين، أو من قيادات الحركة "القدس العربي"وبحسب ما علمت 

  .بلوماسية رفيعةلم تجر معهم اتصاالت من رام اهللا لشغل مناصب د
 الوزارة لم تتصل بهم منذ االنقسام السياسي، ونشوب أنوسبق وأكد موظفو السلك الدبلوماسي في غزة 

  .الصراع بين فتح وحماس، عقب سيطرة األخيرة على غزة
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ويذكر أحد موظفي السلك الدبلوماسي أنه بسبب الخالف لم يجر كالعادة تعيين سفير في مصر من قطاع 
رى ألول مرة في تاريخ العالقات الدبلوماسية بين منظمة التحرير ومصر تعيين سفير من غزة، كما ج

وبحسب المعلومات فإن من جرى تنسيبه في السلك الدبلوماسي من غزة  .الضفة الغربية وهو نبيل عمرو
 إنل هو حازم أبو شنب، الناطق السابق باسم فتح في غزة، كسفير في باكستان، لكن مسؤوالً في فتح قا

شغله للمنصب جاء بقرار رئاسي من أبو مازن، وأن أياً من المسؤولين اآلخرين في الحركة، لم يتم 
  .تكليفه بمهام مشابهة كما جرت العادة

، على اعتبار أن غزة "سنة ستتبع في المرحلة المقبلة"وأبدى المسؤول خشيته من أن يكون هذا النهج 
  ."خارج اهتمامات القيادة"ستكون 

  1/7/2009 س العربي،القد
  

  شعبنا والجئيه األملوإعطاءآن األوان لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية :  من فيينافياض .9
أبناء شعبنا في المخيمات وخاصة في قطاع غزة المدمر  "أنسالم فياض .  أكد رئيس الوزراء د:رام اهللا

 وضع حد لمعاناتهم، وعدم نياإلنسابفعل االحتالل وأعمال العدوان والحصار يستحقون من الضمير 
آن األوان لوضع حد "وقال" تكرار مشاهد النكبة والتشرد وخيام اللجوء كما جرى في بداية هذا العام

...  شعبنا والجئيه األمل بالمستقبلإلعطاءآن األوان ...  وكأنها دولة فوق القانونإسرائيلللتعامل مع 
 في حفل نظم مساء ألقاها فياض في كلمته التي  وأضاف".نعم، آن األوان للمعايير المزدوجة أن تنتهي

 في العاصمة النمساوية فيينا لمناسبة مرور ستين عاما على تأسيس وكالة غوث وتشغيل الالجئين أمس
ن شعبنا، وكما قال زعيمه ورئيسه الراحل ياسر عرفات أمام الجمعية العامة إ ""األونروا"الفلسطينيين 

 السالم، والعدالة، إرادة ما زال يحمل غصن الزيتون في يده، فال تسقطوا ،1974لألمم المتحدة عام 
 ". لديهاإلنسانيةوالكرامة 

 1/7/2009الحياة الجديدة، 
  

  مواصلة االستيطان نتاج الصمت العربي واإلسالمي المطبق:  هنيةحكومة .10
ي وهدم المنازل وبناء اعتبرت حكومة الوحدة الوطنية المقالة مواصلة دولة االحتالل سلب األراض: غزة

المستوطنات بأنه نتاج الصمت المطبق الذي يخيم على الدول العربية واإلسالمية وعدم اتخاذ إجراءات 
  .عمليه لمواجهة الخطوات السريعة والمتتالية في ترسيخ يد االستيطان في الضفة المحتلة والقدس

ي تصريح مكتوب له بما أعلنته وزارة وندد وزير األوقاف والشؤون الدينية في غزة طالب أبو شعر ف
بالضفة المحتلة " ادم"ية، بإعطاء الضوء األخضر لبناء خمسين وحدة سكنية في مستوطنة سرائيلالدفاع اإل

رغم الضغوطات الدولية على دولة االحتالل بتجمد االستيطان بالكامل، واعتبره محاولة لاللتفاف على 
وطالب الدول العربية واإلسالمية وجامعة الدول العربية وكل . ةسياسة هدم المنازل في المدينة المقدس

ية سرائيلالغيورين على حرمة األرض المقدسة بالعمل بجديه والوقوف أمام هذه اإلجراءات الهمجية اإل
  .حتى ال تصبح األرض بال فلسطينيين ونبكيها كما بكينا األندلس، على حد تعبيره

  30/6/2009قدس برس، 
  

   مخيم نهر البارد خالل سنتينإعمار إعادة: زكي .11
 أن" ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سفير دولة فلسطين في لبنان عباس زكي أكد: عمان

 ومنظمة واألونروا مخيم نهر البارد تحقق بسبب التعاون المشترك بين الدولة اللبنانية إعمارعادة إ
وأكد  ". في ملف مخيم نهر البارداألطرافة التي مورست من هذه التحرير الفلسطينية والسياسة الصائب

 نهر البارد قد زال، وزالت معه إعمار بإعادة أحاطن كل الغموض الذي أ "أمسفي تصريحات صحفية 
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 يسرع أن والمخططات وكل ما يمكن اإلجراءاتوكان ال بد من معاينة كل . كل العقبات وبدأ المشروع
 أن وأعلن، " فلسطينإلىالوجود الفلسطيني في لبنان ال يعني عدم العودة " وقال ".في انجاز هذه المهمة

  ".الحكومة والبرلمان سيمنحون الفلسطيني مزيدا من الحقوق
 هي خالل سنتين، اإلعمار إلعادةالمهلة المعطاة " المخيم، قال زكي إعمار إلعادةوعن المواعيد المحددة 

 تقدم الدول المانحة ال سيما العرب النجاز كل ما يتعلق به دفعة أن، وهي أفضللكننا نسعى باتجاه خطوة 
  ". ن يعاد البناء بسرعة فائقةأ أيضا العربية مع الدولية اإلرادة ما توفرت إذاواحدة، وبالتالي 

  1/7/2009الدستور، 
  

  دارة الحوارإخالفات بين فصائل منظمة التحرير على  .12
والرئيس محمود » فتح«نية النقاب عن خالفات بين حركة كشفت مصادر فلسطي:  فتحي صباح-غزة 

الجبهة الديموقراطية لتحرير «عباس من جهة، وعدد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وخصوصاً 
  .»حماس«من جهة ثانية، على خلفية ادارة الحوار في القاهرة مع حركة » فلسطين

إلى حوار القاهرة عضو لجنتها » فتح«أن رئيس وفد حركة » الحياة«وأكدت المصادر ذاتها لـ 
في حال » حماس«هدد بعدم التوجه الى القاهرة لمواصلة الحوار مع ) أبو عالء(المركزية أحمد قريع 

» موقراطيةالدي«استمرت االنتقادات الموجهة اليه والى فريقه المحاور من عدد من الفصائل، وال سيما 
  .التي هددت بعدم توقيع اتفاق المصالحة المتوقع في السابع من الشهر الجاري في القاهرة

أثناء حوار » أبو عالء«ويتركز الخالف في شكل أساس على اللجنة التي اقترحتها مصر، ووافق عليها 
و » فدا«وحزب » حفت«ففيما رأت . القاهرة، بعد رفضها من كل فصائل منظمة التحرير ألسباب متباينة

أن اللجنة المقترحة التي » الديموقراطية«، و »جبهة التحرير العربية«، و »جبهة التحرير الفلسطينية«
، رفضت »ستعطي شرعية النقالب حماس في قطاع غزة«ستتألف من ممثلين عن الفصائل ومستقلين 

مل على التنسيق بين حكومتي رام ستكرس االنقسام، ألنها ستع«اللجنة من منطلق أنها » الجبهة الشعبية«
  .»اهللا وغزة، ما يعني ادامة أمده وليس انهائه

وفد فتح ورئيسه أبو عالء وقعا في خطأ عندما «اعتبرت أن » الديموقراطية«وأشارت المصادر الى أن 
 الى ولفتت. »وافقا على اقتراح اللجنة، لكن األخير برر األمر بأنه تلقى تعليمات في هذا الشأن من عباس

وقالت . »الرئيس عباس بدوره برر األمر بأن ال يستطيع أن يرفض أي اقتراح مصري مهما كان«أن 
من جهة أخرى تتمثل في موافقة » فتح«إن هناك نقطة خالفية أخرى بين فصائل المنظمة من جهة و 

سبي، أي القوائم وفدها المفاوض على مبدأ أن يكون النظام االنتخابي مختلطاً بين نموذجي الدوائر والن
  .االنتخابية

الفصائل مجتمعة ترى أن النظام يجب أن يكون وفق النسبي الكامل، كما اتفقت هذه «وأضافت أن 
. »في حوار القاهرة» حماس«في السابق، وليس مختلطاً، كما اتفقت األخيرة مع » فتح«الفصائل مع 

افقتها على تشكيل اللجنة ونظام بالتراجع عن مو» فتح«طالبت » الديموقراطية«وأشارت الى أن 
  . االنتخابات المختلط، واال فإنها لن توقع على اتفاق القاهرة

التشريعية المقبلة التي توافقت الفصائل جميعاً في حوار (أبو عالء أكد أن االنتخابات «ولفتت الى أن 
ظام التمثيل النسبي في شكل لن تجري وفقاً لن) يناير المقبل/  كانون الثاني 25القاهرة على أن تُنظم في 

أبو عالء قال إنه ال يستطيع تحمل مسؤولية فشل الحوار أمام الجميع، «وأشارت الى أن . »كامل
  .»مستشهداً بما قاله له عباس إنه يوافق على أي اتفاق ينهي الحصار وال يعيده

  1/7/2009الحياة، 
  
  



  

  

 
 

  

            22 ص                                     1480:         العدد       1/7/2009األربعاء  :التاريخ

  تح وحماس غير ملزم لهامصر بأن نتائج الحوار الثنائي بين ف تبلغ ثمانية فصائل .13
غير ملزم لها، حيـث     " حماس"و" فتح"أبلغت ثمانية فصائل فلسطينية مصر بأن نتائج الحوار الثنائي بين           

زار وفد يضم الجبهتين الشعبية والديمقراطية والنضال والتحرير الفلسطينية والجبهة العربيـة وحـزب              
لسفارة المصرية في رام اهللا وسلم مذكرة باسـمهم         الشعب واالتحاد الديمقراطي وجبهة التحرير العربية، ا      

  .إلى القيادة المصرية
القلـق إزاء   "وناشدت مذكرة الفصائل القيادة المصرية إعادة الحوار إلى مساره الصحيح والتعبير عـن              

المنحى الخطير الذي أخذ ينحو إليه مسار الحوارات الثنائية بين فتح وحماس ألنه يـشكل فـي بعـض                   
ا عما أنجزته جوالت الحوار الشامل وما توصلت إليه اللجان الخمس المنبثقة عن مـؤتمر               جوانبه تراجع 

  ". الحوار
وأكدت الفصائل أن أي اتفاق للمصالحة الوطنية ال يمكن أن يكون ناجعا وقابال للحياة ما لم يقـم علـى                    

وتعالج أسبابه وجذوره بدال    حلول سليمة لألزمة الداخلية بما ينهي االنقسام بدال من التسليم به كأمر واقع              
  ". من أن تعيد إنتاجها

واعتبرت الفصائل الفلسطينية أن نتائج الحوار بين الحركتين لن تكون ملزمة لها حيث أنها ال تقبـل أن                  
تكون طرفا في أي اتفاق ال يضمن وضع حد فوري لواقع االنقسام المتمثل في وجود حكومتين وكيـانين                  

 ال يوفر الضمانات إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية فـي موعـدها            في غزة والضفة الغربية، أو    
 مع تأكيد أهمية اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامـل بنـسبة حـسم ال        2010الدستوري المقرر في يناير     

   %.5،1تتجاوز 
  1/7/2009، المصريونصحيفة 

  
   لجميع الفصائل ال يكون رهنا بحركتي فتح وحماس بل شامالأنالحوار يجب : سعدات .14

زار النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، امس : الناصرة ـ زهير اندراوس
الثالثاء، االمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني احمد سعدات، 

سطينية واالقليمية، وفي االوضاع العامة في سجن عسقالن، وتباحثا في المستجدات على الساحتين الفل
وقد بدا الرفيق سعدات بعد ايام من وقف . للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الحرجة التي يواجهها

اضرابه بصحة جيدة، وكعادته، فان معنوياته عالية وقوية تقهر ظلم االحتالل والسجون، وملما بتفاصيل 
  . ر من ثالثة شهورما يجري، رغم انه في سجن العزل منذ اكث

هذا وشرح سعدات االسباب التي ادت الى اضرابه عن الطعام، ومنها عدم السماح له بالتواصل مع باقي 
  .االسرى في قسم العزل

واستعرض سعدات موقف الجبهة الشعبية من مسألة الحوار الفلسطيني، وقال ان الحوار يجب ان ال 
ون شامال لكافة الفصائل، ويجب السعي إلنجاز اقامة يكون رهنا بحركتي فتح وحماس، بل يجب ان يك

حكومة فلسطينية، على ان تكون حكومة مهنيين الى حين االنتخابات العامة، وبناء اجهزة امنية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة، على ان تكون مبنية على اسس مهنية، تسعى المن فلسطين وليس المن 

لفلسطينية، على اسس المشروع الوطني الفلسطيني، واجراء فصائل، واعادة بناء منظمة التحرير ا
  .انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني بالتزامن مع االنتخابات التشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة

 خاصة في ظل هذه المرحلة، إسرائيلوابدى سعدات تحفظه من طلب االلتزام باالتفاقيات المبرمة مع 
  .ية تتنكر لكافة االتفاقيات، التي هي اصال قادت المفاوضات الى طريق مسدوديلإسرائالتي فيها حكومة 

وتكلم سعدات باسهاب عن مشروع اعادة بناء اليسار الفلسطيني، مؤكدا على ان اطارا وحدويا لفصائل 
اليسار يجب ان يبدا بناؤه من القواعد وفي ميادين العمل، ومن ثم تشكيل لجان متعددة للنظر في عدة 
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ضايا اساسية، وعلى رأسها الجانب االيديولوجي، والتنظيمي والسياسي، وبناء برنامج استراتيجي واضح ق
  .مع رؤية واضحة

  1/7/2009 القدس العربي،
  

  ي عربياً وإسالمياً وتدعو إلى المقاطعة سرائيلحماس تحذر من التغلغل اإل .15
القاتها التطبيعية مع الـدول العربيـة       ، من محاولة الدولة العبرية توسيع ع      "حماس"حذّرت حركة   : غزة

من بعض أنظمة هذه الدول، داعية إلى وقفة كبيرة للتصدي لذلك بشكل رسمي             " غفلة"واإلسالمية في ظل    
إن حركتـه  ": "قـدس بـرس  "، لوكالة "حماس"وقال الدكتور إسماعيل رضوان، أحد قادة حركة    .وشعبي

عة عالقاته للتطبيع مع دول عربيـة وإسـالمية، علـى           ي رق سرائيلتنظر بخطورة بالغة لتوسيع العدو اإل     
  ".حساب القضية الفلسطينية

ي، الذي قال إنه    سرائيلودعا رضوان الدول العربية واإلسالمية إلى عدم تطبيع العالقات مع االحتالل اإل           
ـ              " د ارتكب ويرتكب المجازر ضد شعبنا الفلسطيني، السيما الحرب األخيرة على غزة، ويقوم بعملية تهوي

  ".للقدس، واعتداءات على المسجد األقصى المبارك، ويتنكر ألدنى الحقوق الفلسطينية
هرولة بعض الدول اإلسالمية باتجـاه      "يدلِّل على ما سماها     " مؤشراً خطيراً "واعتبر رضوان هذا التطبيع     

ـ                   ة تطبيع العالقات مع االحتالل على حساب القضية الفلسطينية، في غفلـة مـن بعـض الـدول العربي
ي في الـدول العربيـة      سرائيلواإلسالمية تجاه هذا المسار، الذي ينذر بمستقبل خطير لتغلغل االحتالل اإل          

  .، حسب قوله"واإلسالمية
، األنظمة العربية واإلسالمية إلى قطع العالقات مع الدولة العبريـة وعزلهـا،             "حماس"ودعا القيادي في    

  ".فلسطين، التي تعرضت للعدوان من االحتاللانتصاراً للقدس وأطفال وشيوخ ونساء ومساجد "
 1/7/2009صحيفة فلسطين، 

  
  باراك سيبلغ ميتشل رفض الحكومة أي تجميد لالستيطان: يةإسرائيلتقارير  .16

المنتدى "أو " المطبخ السياسي"ية أمس، أن إسرائيلأفادت تقارير صحافية :  أسعد تلحمي-الناصرة 
في شكل "ن نتنياهو وعضوية خمسة من أركان حكومته، رفض برئاسة رئيس الحكومة بنيامي" السداسي
، وذلك في اجتماع عقد ليل أول من أمس للبحث في الرد "سواء موقتاً أو دائماً"أي تجميد للبناء " قاطع
ي الذي سيسلمه وزير الدفاع ايهود باراك إلى المبعوث األميركي الخاص في الشرق األوسط سرائيلاإل

وأضافت التقارير أن الوزراء . في نيويورك في قضية المستوطنات) أمس(ئهما جورج ميتشل خالل لقا
وتنفذ التزامها في شأن السماح بمواصلة البناء "طالبوا الواليات المتحدة بأن تبدي مرونة في هذه المسألة 

ت الحالية قبولها التزامات الحكوما) يةسرائيلاإل(في المستوطنات، وخصوصاً بعدما أعلنت الحكومة 
  ".السابقة

تجميد "اليمينية عن مصدر رفيع المستوى في مكتب رئيس الحكومة أن "  اليومإسرائيل"ونقلت صحيفة 
أن " المنتدى السداسي"، فيما أضاف عضو في "االستيطان ليس مطروحاً على جدول أعمال الحكومة

حالية للمستوطنات وأن يتم  هي أن ال يكون بناء خارج الحدود الإسرائيلالخطوة الوحيدة التي تقبل بها 
  ". لكن لن يكون تجميد بناء، ال موقت وال دائم"البناء إلى أعلى، 

 إسرائيلرغبة "تتضمن " معادلة ضبابية"أن يكون باراك عرض على ميتشل " هآرتس"من جهتها، توقعت 
، إضافة إلى "في حل قضية المستوطنات لقاء استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية حول الحل الدائم

اقتراح بتحديد البناء إلى األعلى فقط داخل المستوطنات الكبرى، وأن يكون ذلك للتجاوب مع النمو 
  .الطبيعي
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قد تصبح ثابتة إذ سيكون "للبناء سابقة " التجميد الموقت"وحذر الوزراء المعارضون من أن تشكل فكرة 
من دون " التجميد الموقت"أال تقبل اقتراح  إسرائيل، لكنهم أضافوا أن على "صعباً التراجع عن ذلك

 إسرائيلبقيام الدول العربية والسلطة الفلسطينية بمبادرات حسن نية تجاه "التزامات مسبقة وواضحة 
كما طالبوا بالحصول على ضمانات سياسية من الواليات المتحدة بأن ال ". كجزء من صفقة شاملة أكبر

  .ية من دون إجراء مشاورات مسبقة بمبادرة سياسإسرائيلتفاجئ األخيرة 
" المطبخ السياسي"من جهته، طالب وزير شؤون االستخبارات دان مريدور الذي يعتبر أكثر أعضاء 

وقال ". باحترام تفاهمات شفوية سمحت بتنفيذ أعمال بناء في المستوطنات"اعتداالً، الواليات المتحدة 
إلى جانب االتفاق الخطي مع واشنطن " من أمس إنه خالل لقائه مراسلين أجانب في القدس المحتلة أول

وهذه التفاهمات هي جزء من االتفاق . على تجميد االستيطان كانت هناك تفاهمات حول تفسير التجميد
وأضاف أن هذه ". والقسم الخطي من االتفاق مثله مثل القسم الشفوي يكمل الواحد منهما اآلخر... 

  .مهورية السابقة إنما مع الواليات المتحدةالتفاهمات لم تتم مع اإلدارة الج
 تحفظاً عليها، وهذه 14 على خريطة الطريق بعدما أضافت 2003 وافقت عام إسرائيل"وتابع أن 

التحفظات تشكل جزءاً من اتفاق أوسع، قسم منه خطي وآخر شفوي، وطبق طوال ست سنوات بالتنسيق 
  ".مع اإلدارة الحاكمة في الواليات المتحدة

  1/7/2009اة، الحي
  

  نتنياهو يؤكد ثقته بليبرمان بعد مالحظات ساركوزي .17
ي بنيامين نتنياهو امس الثالثاء ان لديه ثقة سرائيلأعلن رئيس الوزراء اإل: القدس المحتلة ـ يو بي اي

كاملة بوزير خارجيته أفيغدور ليبرمان، وذلك بعد يوم من تقرير أفاد ان الرئيس الفرنسي نيكوال 
  .ب منه إقالة األخيرساركوزي طل

 انه يعرف إسرائيل من سفراء بلدان االتحاد األوروبي المعتمدين في 20وقال نتنياهو أمام مجموعة من 
، واصفاً إياه بأنه عضو مهم في الحكومة إسرائيلان ليبرمان ملتزم بالكامل بتحقيق السالم وضمان أمن 

  .يةسرائيلاإل
) يونيو( حزيران 14إلى انه استشار ليبرمان قبل خطابه في ان نتنياهو أشار ' هآرتس'وذكرت صحيفة 

وأضاف نتنياهو  .في جامعة بار إيالن الذي عرض فيه جوانب سياسته تجاه عملية السالم مع الفلسطينيين
وكانت القناة الثانية . 'وزير الخارجية ليبرمان سيلعب دوراً مهماً في تنفيذ السياسة التي تضمنها الخطاب'

ي ذكرت مساء أمس االثنين أن ساركوزي وجه طلباً غير مألوف لنتنياهو يتعلق سرائيل اإلللتلفزيون
  .بالتخلص من ليبرمان وإقالته

يين دائماً، وقد إسرائيلكنت أستقبل وزراء خارجية 'وبحسب القناة التلفزيونية فإن ساركوزي قال لنتنياهو، 
مع هذا، ) االلتقاء(ليفني، لكن ال يمكنني )  تسيبيية السابقةسرائيلالخارجية اإل(أحببت التقاء وزيرة 

  .'وينبغي عليك التخلص من هذا الشخص
، لكن ساركوزي 'في المحادثات الخاصة تبدو مختلفة'ورد نتنياهو على ساركوزي قائال إن أقوال ليبرمان 

لمحادثات تابع أن زعيم التيار القومي الفرنسي المتطرف جان ماري لو بن هو شخص لطيف جداً في ا
أنا ال أريد أن '، وقال ساركوزي 'ليبرمان ليس لو بن وال مجال للمقارنة'ورد نتنياهو أن  .'الخاصة
إذا كانت أقوال رئيس فرنسا 'وعقبت مصادر في مكتب ليبرمان على أقوال ساركوزي بالقول إنه  .'أقارن

س دولة ديمقراطية ومحترمة عن ليبرمان صحيحة فإنها تشكل تدخال خطيرا وغير محتمل من جانب رئي
  .'إسرائيلفي شؤون 
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رئيس الوزراء ال يتطرق إلى مضمون محادثاته وهو طبعا يكن التقدير لوزير 'وعقب مكتب نتنياهو بأن 
  .'الخارجية ليبرمان

  1/7/2009 القدس العربي،
  

  ي يبدأ حملة مناورات واسعة شمال الضفةسرائيلالجيش اإل .18
ي امس حملة مناورات واسعة في منطقة األغوار        سرائيلبدأ الجيش اإل  :  ب ا   د -) الضفة الغربية (طوباس  

إن ) وفـا (وذكر شهود عيان لوكالة االنباء الفلـسطينية         .الشمالية بمحافظة طوباس شمال الضفة الغربية     
ي دفع منذ منتصف الليلة قبل الماضية بعشرات الدبابات والمدفعية وكاسـحات األلغـام              سرائيلالجيش اإل 

  .رافات وسيارات الجيب إلى سفوح المنطقة وأوديتهاوالج
ية أخذت مواقعها صـباح امـس فـي منطقـة وادي المـالح              سرائيلوأوضحوا أن اآلليات العسكرية اإل    

   .والحمامات والمناطق الجبلية المطلة على قرى األغوار الشمالية
  1/7/2009الدستور، 

  
  ات وتتدخل في شؤونها الداخلية تتهم واشنطن بابتزازها في قضية المستوطنأبيبتل  .19

ية في عددها الصادر امس، الثالثاء، ان سرائيلاإل' معاريف'افادت صحيفة : زهير اندراوس -الناصرة 
، بنيامين يسرائيلاإلتوترا حادا يسود العالقات بين رئيس الكنيست، روؤفين ريفلين، ورئيس الوزراء 

 الكنيست، وقالت الصحيفة ان اقوال ريفلين للصحيفة دفعت نتنياهو، المتهم من قبل ريفلين بانّه ال يحترم
  .برئيس الوزراء الى الغاء لقاء المصالحة بين الرجلين

وفي حديث خاص قال ريفلين انه وفق رؤية نتنياهو فان الغالبية تستطيع ان تفعل كل شيء، وان القائد 
وفي . ست بسببه، وفرض رأيه عليهميستطيع ان يصدر االوامر بحسب اهوائه على كل الذين دخلوا الكني

التفاصيل ابرزت الصحيفة اقوال ريفلين بشأن نتنياهو، والتي جاء فيها ان رئيس الحكومة يعتقد انه ال 
  .يوجد حاجة للكنيست، وانه ال يحترم الكنيست ومنتخبي الجمهور الجالسين في الكنيست

ي بانه لن يكون لدى نتنياهو خطوط حمراء اذا سرائيلاما عن الدولة الفلسطينية، فقال رئيس الكنيست اإل
  .كانت االعتبارات سياسية، الن رغبته بالبقاء في منصب رئيس الحكومة تسمح له بكل شيء
  1/7/2009 القدس العربي،

  
  "الرصاص المصبوب"لن نتمكن من تنفيذ عملية على غرار : يةإسرائيلمصادر  .20

 تجري محادثات مع مصر بشان اقتراح إسرائيل ان 'هآرتس' صحيفة  أفادت: زهير اندراوس- الناصرة
ويقود وزيـر االمن ايهود باراك هذه المباحثات، وذلك بتنسيق كامل . التفاق تهدئة جديد في قطاع غزة

مع نتنياهو وبموافقته، ويتمحور االقتراح المصري حول تاليف حكومة وحدة بين فتح وحماس، وكذلك 
  . رفع الحصار عن القطاع

ي الستئناف المحادثات مع مصر بشان تهدئة جديدة فهو شعور المؤسسة االمنية بان سرائيلافع اإلاما الد
من المحتمل اندالع مواجهة جديدة خالل فترة قصيرة، وذلك على الرغم من الهدوء النسبي الذي يسود 

لى غرار عملية  هو ان القدرة على القيام بعملية عسكرية اخرى عإسرائيلوالتقدير السائد في . القطاع
، هي محدودة للغاية، نظرا الى معارضة األسرة الدولية، وخصوصا االدارة )الرصاص المسبوك(

ولهذا السبب، هناك عدد متزايد من المسؤولين في القيادة السياسية والمؤسسة االمنية يحث . االمريكية
  . على التوصل الى اتفاق تهدئة جديد

  1/7/2009 القدس العربي،
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   إلى ميناء أسدود  المتجهة إلى غزة وتقودها"روح اإلنسانية"سفينة  تعترضالحتالل زوارق ا .21
تحمـل  التي  ،  "روح اإلنسانية "ية بالقوة، أمس، على سفينة      سرائيلسيطرت البحرية اإل   :وكاالت -أسدود   

  .، وسحبتها إلى ميناء أسدودفي طريقها إلى قطاع غزةمساعدات إنسانية 
في موقعها على اإلنترنت، أن من بين النشطاء على          -التي تشرف على الرحلة      -" غزة الحرة "وأفادت  

متن روح اإلنسانية، اإليرلندية الحاصلة على جائزة نوبل للسالم ميريد ماجواير، وعـضو الكـونجرس               
  .األمريكي السابقة سينثيا ماكيني

، "روح اإلنـسانية  " حياة ركـاب     من جانبها حملت الحكومة الفلسطينية في غزة االحتالَل المسؤوليةَ عن         
ـ    فـي  -واستنكر طاهر النونو النـاطق باسـم الحكومـة           ".القرصنة البحرية الجبانة  "واصفةً ما جرى ب

  . ي، داعياً إلى إطالق سراح المتضامنين بشكل فوريسرائيلتصريحات صحافية أمس، اإلجراء اإل
 في شبكة المنظمات األهليـة، االحـتالل        في ذات السياق حملت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار،        

  ".روح اإلنسانية" ي المسئولية الكاملة عن سالمة طاقم سرائيلاإل
نداء عاجالً إلى المجتمع    " اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار   "من جهته وجه النائب جمال الخضري رئيس        

  ". روح اإلنسانية"ليين على سفينة الدولي وأحرار العالم من أجل التدخل السريع إلنقاذ المتضامنين الدو
1/7/2009صحيفة فلسطين،   

  
   يهدم منزال في القدس وإصابة تسعة من سكانهاالحتالل .22

ي، أمس، منزل المواطن المقدسي خالد أحمد في حي سرائيلهدمت قوات االحتالل اإل: د ب أ - أ ش أ
 . امهم على مغادرة مسكنهمالطور، شرقي البلدة القديمة، بعدما اعتدت على أفراد عائلته إلرغ

وذكرت مصادر فلسطينية أن تسعة من أفراد العائلة، بينهم أربع سيدات، تعرضوا إلصابات تراوحت بين 
  . المتوسطة والطفيفة، جراء االعتداء عليهم بالضرب

1/7/2009السفير،   
  

  وإغالق معبر رفح بعد فتحه ثالثة أيام استثنائيا.. مساعدات إنسانية تدخل غزة .23
 شاحنات محملة باألدوية والمستلزمات الطبية والكراسي 5وصلت إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح 

من أن وقال مصدر مسؤول بالهالل األحمر المصري . المتحركة مقدمة من الجمعية الخيرية اإلماراتية 
بها أحد  سيارة إسعاف مجهزة للعمل كعيادة متنقلة داخل قطاع غزة كان قد تبرع  المساعداتبين

 سيارات إسعاف أخرى مقدمة من اتحاد األطباء العرب المقيمين في النمسا 6المواطنين المصريين و
 طنا من األدوية والمساعدات الطبية المقدمة من لجنة اإلغاثة بنقابة أطباء مصر والهالل األحمر 83و

  .المصري
 غزة لتنفيذ مشروع إعادة إعمار  غرفة نوم مقدمة من نقابة أطباء مصر ألهالي قطاع140إضافة إلى 

  . مليون جنيه16 غرفة نوم مصنعة بمدينة دمياط تصل قيمتها إلى 4000غزة والمقرر من خالله تقديم 
وكان المعبر قد أغلقت أبوابه مجددا أمس أمام حركة العبور من وإلى قطاع غزة بعد فترة تشغيل 

  .ينيا من اجتياز بوابة المعبر في االتجاهين عابرا فلسط4811استمرت ثالثة أيام تمكن خاللها نحو 
1/7/2009الخليج،   

  
 حملة دولية إلطالق سراح النواب والقيادات الفلسطينيين  ل يدعو"التجمع الديمقراطي" .24

دعا التجمع الوطني إلى إطالق حملة دولية إلطالق سراح النواب الفلسطينيين والقيادات الفلسطينية 
وشدد .  وأكد على أهمية رفع قضايا األسرى إلى كافة المحافل الدولية.المختطفة في سجون االحتالل

 .يةسرائيلعلى أهمية تنسيق الجهود مع القوى الفلسطينية لتعرية السياسات اإل
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جاءت هذه الدعوة عشية الزيارة التي سيقوم بها وفد عن التجمع الوطني الديمقراطي يوم غد األربعاء 
  .عبد العزير دويك. يني دلرئيس المجلس التشريعي الفلسط

30/6/2009، 48عرب  
  

   في الضفة فلسطينيا23ًاالحتالل يعتقل  .25
 فلسطينيا خالل حملة دهم في قلقيلية 23 ان قواته اعتقلت يسرائيل اإل االحتاللت مصادر قال:وكاالت

  . ونابلس وضواحي جنين وطولكرم ورام اهللا
  1/7/2009الخليج، 

 
  "هوية وطن"يصدر أول قرص إلكتروني تفاعلي بعنوان " واجب"تجمع العودة الفلسطيني  .26

 أول قرص تفاعلي يضم أضخم موسوعة من صور القرى والمدن "واجب"أصدر تجمع العودة الفلسطيني 
، ويمتاز هذا القرص بسهولة استخدامه وتلقائية العرض الصوري فيه "هوية وطن"الفلسطينية بعنوان 

ة، كما يشتمل القرص على نبذة تاريخية وجغرافية عن كل مدينة المصاحب لألهازيج واألناشيد الوطني
  .رئيسية من مدن فلسطين، باإلضافة إلى خارطة مفصلة لكل قضاء

وقد أشار المنسق اإلعالمي للتجمع السيد ماهر شاويش إلى أن هذا القرص هو األول من نوعه من حيث 
ع والتصنيف حيث شمل على أكثر من المضمون والحجم، وهو نتاج جهد استغرق عدة شهور من الجم

 صورة لقرية ومدينة، حيث اشتملت الصور على غالبية القرى والمدن، وأن عملية استكمال كافة 1400
  .صور القرى والمدن قائمة في قسم التوثيق بطبيعة الحال

30/6/2009  
  

  الفرصة متاحة لحل الصراع وتفويتها سيترك آثاراً كارثية: ردنيالعاهل األ .27
 من أجل حل الصراع "الفرصة متاحة" رأى العاهل األردني عبداهللا الثاني أمس، أن : أ ف ب- عمان

آثاراً سلبية "ي، محذراً من أن تفويت هذه الفرصة واخفاق الجهود المتصلة سيترك سرائيل اإل-الفلسطيني 
 على أرض الواقع الفرصة متاحة للتوصل الى نتائج ملموسة" إن  وقاًل."وكارثية على المنطقة بأكملها

ي وفقاً لحل الدولتين الذي تضمنته مبادرة السالم العربية ويوفر في سرائيل اإل-لحل الصراع الفلسطيني 
  ." في المنطقةسرائيلالوقت ذاته األمن والقبول إل

تكثيف العمل خالل الفترة المقبلة لتحقيق تقدم ملموس في جهود السالم من خالل إطالق "وأكد ضرورة 
يين في إطار إقليمي يحقق السالم الشامل ويؤدي الى سرائيلت جادة وفاعلة بين الفلسطينيين واإلمفاوضا

  ."إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة
تفويت فرصة تحقيق السالم واخفاق الجهود المتصلة بذلك سيترك آثاراً سلبية وكارثية "وحذر من أن 

ضرورة وقف األعمال األحادية الجانب وخصوصاً بناء "وشدد على . "على المنطقة بأكملها
  ."اهمية الدور االميركي في مساعي تحقيق السالم"، مشيراً الى "المستوطنات

  1/7/2009الحياة، 
 

  بحرينية لدعم جهود القاهرة من أجل مصالحة فلسطينية-سعودية-قمة مصرية .28
مس، قمة ثالثية جمعت الرئيس المصري حسني مبارك وخادم الحرمين عقدت، مساء أ: شرم الشيخ

الشريفين عبداهللا بن عبدالعزيز والعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، في مطار شرم الشيخ الدولي، 
تم خاللها البحث في التطورات على الساحة العربية، خصوصاً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مع التركيز 

وسبقت القمة الثالثية محادثات ثنائية . فاق الفلسطيني والحوار بين الفصائل الذي ترعاه مصرعلى الو
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وأفادت مصادر سياسية . بين عبداهللا ومبارك استكمل خاللها الزعيمان ما بدآه في قمة جدة األحد الماضي
المصالحة  السعودية في شرم الشيخ ركزت على األوضاع في الشرق األوسط و-أن القمة المصرية 

  .العربية
التحركات والمشاورات التي شهدتها "وصرح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير سليمان عواد بأن 

مدينة شرم الشيخ، أمس، بين الرئيس مبارك وخادم الحرمين الشريفين وعاهل البحرين تأتي في إطار 
اضي في جدة مع خادم الحرمين استكمال ومتابعة المحادثات التي أجراها الرئيس مبارك األحد الم

تأتي في اطار الدعم العربي لجهود مصر لدفع عملية السالم "، مشيراً إلى أن القمة الثالثية "الشريفين
خصوصاً ما يتعلق بدعم الجهودة المصرية لتحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني في ظل الرعاية المصرية 

  ".للحوار الفلسطيني في القاهرة
  1/7/2009الحياة، 

  
 السالم يتطلب مصالحة فلسطينية ووقف االستيطان : األسد .29

أكد الرئيس السوري بشار األسد واألمين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيان، خالل لقائهما في : سانا
دمشق أمس، على ضرورة تطوير العالقات بين دمشق وباريس، مشددين على أهمية تحقيق سالم عادل 

وذكرت وكالة األنباء السورية أن . ابها استناداً إلى قرارات الشرعية الدوليةوشامل يعيد الحقوق ألصح
من الصعب ان يكون هناك أي حل شامل في المنطقة من دون تحقيق المصالحة "األسد أوضح انه 

الفلسطينية ووقف االستيطان، ولهذا ال بد من تضافر الجهود لتحقيق هذا الهدف إضافة إلى السعي لرفع 
الدور المحوري "، فيما نقلت عن غيان، قوله ان "لمفروض على الشعب الفلسطيني في غزةالحصار ا

  ". الذي تلعبه سوريا مهم جدا في المنطقة
  1/7/2009السفير، 

  
  لالعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية" إسرائيل"سفير مصر بواشنطن يطالب بالضغط على  .30

 بمواصلة جهودها المكثفة الستئناف مفاوضات السالم  أكدت مصر التزامها :  مراسل األهرام-واشنطن 
ي وفقا للشرعية الدولية وذلك بالتعاون مع الواليات سرائيلية وحل الصراع العربي اإلسرائيلالفلسطينية اإل

 وأكد سامح شكري، سفير مصر في واشنطن، ضرورة تنسيق الجهود المصرية األمريكية خالل  . المتحدة
ة عدد من العقبات التي تعرقل مسيرة السالم وفي مقدمتها استمرار النشاط االستيطاني الفترة المقبلة إلزال

 وطالب أمام جلسة لمجلس الشؤون العالمية األمريكي بضرورة الضغط علي الحكومة  . يسرائيلاإل
   . ية لالعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلةسرائيلاإل

  1/7/2009األهرام، 
 

  الحصار أعاد الفلسطينيين إلى القرون الوسطى: ن أبو زيدكاري .31
كارين أبو زيد مـن العواقـب       ) انروا(حذرت المفوضة العامة لوكالة     :  نورالدين الفريضي  -بروكسيل  

جاءت تصريحات المفوضة العامة للوكالة فـي    .  شهراً 24الناجمة عن الحصار المتواصل على غزة منذ        
ماضيين في بروكسيل بالتعاون مع وزارة الخارجية البلجيكية والمفوضـية          مؤتمر نظمته خالل اليومين ال    

وقالت أبو زيد إن    . األوروبية لمناسبة الذكرى الستين إلنشاء الوكالة الدولية لمساعدة الالجئين الفلسطينيين         
لقرون يخلق وضعاً سريالياً قد ال يوجد في ا       "ي منذ سنتين    سرائيلالحصار الذي تفرضه قوات االحتالل اإل     

 في دخول أدنى المنتجات الغذائية واألدوية والمواد التي تحتـاج        إسرائيلإمعان  "وأوضحت أن   ". الوسطى
اليها وكاالت األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية إلى غزة ونشاطات التهريب عبر األنفـاق يحـول دون                

  ". انهيار الوضع اإلنساني في شكل كامل ويحفظ وهم الحياة العادية
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ينـاير الماضـي،    / رت أن محطة الكهرباء في غزة ال تحصل، منذ انتهاء الحرب في كانون الثاني             وذك
 50 في المئة من الحاجات الضرورية لتشغيلها في أسبوع وتغطي كميات الغاز المتوافرة              70سوى على   

والمنظمات " انروا"كما تحظر سلطات االحتالل على وكالة       . في المئة فقط من حاجات االستهالك المنزلي      
وذكرت كارين أبو زيـد  . االنسانية توفير الدعم إلى العائالت المنكوبة من أجل ترميم وإعادة بناء البيوت           

وشددت على مـسؤوليات    .  ألف الجئ خارج بيوتهم    250 ألف منزل ال تزال مدمرة فيما يعيش         52بأن  
ذات الصلة بحقوق السكان المدنيين     المجتمع الدولي في فرض احترام القانون الدولي والمواثيق االنسانية          

  .تحت االحتالل
  1/7/2009الحياة، 

  
  "إسرائيل"شهود غزة لم يدلوا بإفاداتهم بسبب شعورهم بخطر على أمنهم من : غولدستون .32

ية على قطـاع غـزة القاضـي        سرائيلأكد رئيس بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق في الحرب اإل         : غزة
عدداً من المواطنين أبدوا رغبتهم في التحدث خـالل جلـسات           "ستون أن   الجنوب أفريقي ريتشارد غولد   

، معرباً عـن    "االستماع العامة، لكنهم تراجعوا بعدما شعروا بأن ذلك ستكون له مخاطر عالية على أمنهم             
وقال القاضي غولدستون،   . لدى الفلسطينيين " بكثير من التفاصيل الخاصة بالمعاناة العميقة والحزن      "تأثره  

نود أن نسجل تأثرنا العميق     "ختام يومين من جلسات االستماع العلنية لعدد من الضحايا الفلسطينيين،           في  
وعلـق  ". بكثير من التفاصيل الخاصة بالمعاناة العميقة والحزن التي سمعناها خالل اليومين الماضـيين            

  ". جداًالحق في الكرامة، وتعرض عدد من الشهود إلى ظروف صعبة"القاضي غولدستون على 
  1/7/2009الحياة، 

 
  بتهمة جرائم حرب في غزة" إسرائيل"إسبانيا تلغي محاكمة سبعة من قادة  .33

أثمرت الضغوط السياسية التي مورست منذ عدة شهور على القـضاء           :  صالح النعامي  -غزة، تل أبيب    
ـ " من قادة    7اإلسباني، فأعلنت المحكمة المركزية في مدريد، أمس، عن الغاء محاكمة            بتهمـة  " رائيلإس

وجاء هذا القرار في أعقاب صدور قـانون فـي    .ارتكاب جرائم حرب ضد االنسانية وتم اغالق الملف
 نائبا من االئتالف الحاكم والمعارضة، ومعارضة نائبين اثنين فقط،          341الكونغرس االسباني، اتخذ بتأييد     

  . م الحرب التي تصل اليهايكبل أيدي المحكمة االسبانية ويمنعها من التحقيق في قضايا جرائ
  1/7/2009الشرق األوسط، 

  
  ي بقتل عشرات المدنيين في غزة سرائيلهيومن رايتس ووتش تتهم الجيش اإل .34

ي بقتل عـشرات    سرائيلاتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق االنسان، أمس، الجيش اإل           
ن ان هذه الطـائرات مـصممة لتنفيـذ         المدنيين في غزة بواسطة طائرات من دون طيار، على الرغم م          

وقالت المنظمة في تقرير استند الى فحوصات طبية وإفادات شهود ان ما ال يقـل               . ضربات محكمة الدقة  
الرصـاص  "  فلسطينياً قتلوا جراء عمليات قصف نفذتها طائرات من دون طيار خالل عمليـة                87عن  

لل العسكري الرئيسي في هيومن رايـتس  وخالل مؤتمر صحافي اكد مارك غاراالسكو المح ".المصبوب
 لم تحترم خالل النزاع قواعد القانون الدولي التي تـنص علـى            إسرائيل"ووتش والذي وضع التقرير ان      

واضاف هذا الضابط السابق في االستخبارات العـسكرية        ". التفريق بين االهداف المدنية وتلك العسكرية     
من بين اهم مصنعيها في العـالم،      " إسرائيل"ر، التي تعتبر    االميركية ان طائرات االستطالع من دون طيا      

  واضاف أن سقوط هذا العدد الكبيـر مـن الـضحايا           . في ترسانات الجيوش  " احد اكثر االسلحة دقة   "هي  
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، ساخرا من المقولة التي يرددها الجـيش        "أمر غير مقبول وغير شرعي على االطالق      "المدنيين في غزة    
 ".االكثر أخالقية في العالم"ي بأنه الجيش سرائيلاإل

  1/7/2009الشرق األوسط، 
  

  واشنطن تشدِّد على حكومة الوفاق الفلسطينية االلتزام بشروط الرباعية .35
شددت االدارة األميركية على ضرورة أن تلتزم حكومة وفاق فلـسطينية، قـد             :  أحمد رمضان  -رام اهللا   

  . اللجنة الرباعية الدوليةتنتج عن اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بشروط
  1/7/2009المستقبل، 

  
  أكاديميون أمريكيون وبريطانيون يؤكدون حق الفلسطينيين في المقاومة .36

شن عدد من األكاديميين األمريكيين هجوماً الذعاً على اللوبي اليهودي والصهيوني بـسبب مـا               : القاهرة
وقال المخرج اليهـودي    ". جها الواليات المتحدة  المحرك األساسي لسياسة الكيل بمكيالين التي تنته      "سموه  

ـ  ، إنه بقدر ما هو سعيد بتوجهات الرئيس األمريكـي بـاراك   "للخليج"جاكوب بندر، في تصريح خاص ل
أوباما وتواصله الواضح مع العالم العربي واإلسالمي، بقدر ما هو متشائم بسبب القدرات غير المحدودة               

رغم تجاوز تلـك    " إسرائيل"عته التأثير في كل القرارات التي تخص        للوبي اليهودي داخل أمريكا واستطا    
التدخالت حدود المنطق في كثير من األحيان، ولهذا فقد آن األوان أن تقوم اإلدارة األمريكيـة الحاليـة                  
بالضغط وبشدة على اللوبي اليهودي كي تحد من تأثيره حتى تتوقف الـشكوك اإلسـالمية تجـاه كـل                   

  . ية المتعلقة بمنطقة الشرق األوسطالمبادرات األمريك
وهاجم الدكتور جون اسبيسيتو، األستاذ بجامعة جورج تاون األمريكية، في مؤتمر صحافي عقده امـس،               
اللوبي اليهودي، قائال إنه سبب توتر العالقة بين الغرب والمسلمين، واعترف بحـق الفلـسطينيين فـي                 

بشرط أال يؤدي   " يإسرائيل"لمقاومة المسلحة لكل ما هو      مقاومة االعتداءات الصهيونية عليهم وبضرورة ا     
من مذابح وممارسات تهويديـة، أمـور       " إسرائيل"ذلك لسقوط ضحايا من المدنيين، مؤكدا أن ما ترتكبه          

  .غير أخالقية وترفضها كافة الشرائع والقوانين
لتدافع عن نفسها قائلـة     تمارس العنف   " إسرائيل"ورفضت الكاتبة البريطانية كارمن ارمبستون مقولة إن        

إنه قد آن األوان ليغير الغرب رؤيته المغلوطة عن القضية الفلسطينية بحيث يتأكد أن العرب ظلموا كثيرا                 
في ظل إصرار الغرب على الكيل بمكيالين لسيطرة اللوبي اليهودي على القرار األمريكي بصفة خاصة               

  .والقرار األوروبي بصفة عامة
  1/7/2009الخليج، 

 
  ! من عمرهفي التاسعةفلسطيني قري عب .37

لم يجد كبار المسؤولين والشخصيات األكاديمية الفلسطينية، خياراً سوى  : منتصر حمدان-رام اهللا 
أعوام الذي يشع منه اإلبداع، بعد نجاحه في اجتاز امتحانات ) 9(طأطأة هاماتهم لتحية عيسى النجار 
ثالثة بنجاح، ليصبح األصغر سناً على مستوى فلسطين الذي ال) IC3(الشهادة الدولية للحوسبة واالنترنت 
  .سيحصل على هذه الشهادة المميزة 

الذي نظمته جامعة " تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الثالث"ولم يستطع المئات من المشاركين في يوم 
هدوا الطفل يشق القدس المفتوحة تحت رعاية مجموعة االتصاالت الفلسطينية، إخفاء انبهارهم حينما شا

طريقه بثقة عالية نحو المنصة ليصافح كبار المسؤولين الذي شاركوا في افتتاح هذا النشاط، وتسلم شهادة 
  .التكريم الذي منحته اياها الجامعة 
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 في مدينة يطا بالخليل، مع اإلبداع بدأت من اهتمامه بإتقان استخدام 2000 قصة عيسى الذي ولد عام
عابه، ليصبح محترفا في هذا المجال رغم صغر سنه، وحينما قرأ اإلعالن عن بدء الحاسوب وبرامجه وأل

المنافسة العالمية للحوسبة واإلنترنت في جامعة القدس المفتوحة، فكر في التسجيل في مركز يطا 
  .الدراسي 

1/7/2009الخليج،   
  

  التنسيق مع االحتالل تعلّم طالبها  في أريحا"األكاديمية الفلسطينية للعلوم األمنية"" تقرير .38
ُأنشئت األكاديمية الفلسطينية للعلوم األمنية، والتي تقع في شمال غرب مدينة أريحا، بمبادرة من              : الكاشف

، لكنه مـا    1998وبدأ العمل ببنائها عام     ). أبو ايمان   ( رئيس المخابرات العامة اللواء توفيق الطيراوي       
 وأكد قانون المخابرات الصادر عن المجلس التشريعي لعام         .لبث أن توقف نتيجة اندالع انتفاضة األقصى      

، وبناء عليه اعتمدت مـن      22/5/2007 على إنشائها، وصدر لهذه الغاية مرسوم رئاسي بتاريخ          2005
قبل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني كمؤسسة تعليم عالي، وافتتحها الرئيس محمود عباس رسمياً              

  .20/9/2007بتاريخ 
، واستمر العمل على مدار ثمانيـة       2م4800يتكون مبنى األكاديمية من ثالثة طوابق مساحتها تزيد عن          و

 618أشهر بإشراف وزارة األشغال العامة واإلسكان، بتمويل من ميزانية السلطة، حيث تكلفتها المبدئيـة            
  .ألف دوالر

اإلدارية والمالية في الجامعة األمريكيـة  ويرأس األكاديمية الدكتور نور الدين أبو الرب عميد كلية العلوم     
في جنين شمال الضفة الغربية، وهو من أشد المتعصبين لحركة فتح، ويحاضـر بهـا مجموعـة مـن                   
األكاديميين وضباط األمن وخاصة من جهاز المخابرات، باإلضافة إلى ضـباط صـهاينة وأمـريكيين               

  .وغربيين
 ضـابطاً برتبـة     150أكتوبر الماضي، حيث التحق بها      /وبدأت الدراسة في األكاديمية مطلع تشرين أول      

. مالزم فما فوق من مختلف األجهزة األمنية للحصول على دبلوم مهني متخصص في العلـوم األمنيـة                
) سنتين( حيث ستستقبل طلبة الدبلوم      2008-9وتستعد لتوسيع تخصصاتها بدءاً من العام الدراسي الجديد         

، الذين سيلتحقون بكليات اآلداب والحقوق وتكنولوجيا المعلومات        )ات سنو 4(باإلضافة إلى البكالوريوس    
  .واإلدارة والعلوم السياسية

)) كفؤة((وعن مبررات وجودها، يدعي القائمون على األكاديمية أن الحاجة باتت ماسة إلى مؤسسة أمنية               
تعليمية وتدريبية، تتعامـل  قادرة على القيام بمهامها بمهنية وجدارة، األمر الذي يتطلب مؤسسة أكاديمية،        

مع األمن كعلم وكقضية شاملة، وتكون مجهزة بكل اإلمكانات المادية والبشرية، التي تمكنها من تأهيـل                
  .وإعادة تأهيل الطواقم العاملة في األجهزة األمنية، واإلسهام في إعادة هيكلة أجهزة األمن

ي، وبآخر ما توصـلت إليـه التكنولوجيـا         وتضم األكاديمية قاعات تدريسية مزودة بنظام تكييف مركز       
كما تحتوي على مجموعة مـن      . الحديثة من تقنيات، كعارض الشرائح، واللوح الذكي، والحاسوب النقال        

الدوائر كالعالقات العامة، وشؤون الطلبة، وشؤون الموظفين، ودائرة الصيانة والخـدمات، والحاسـوب             
  .لمالية، واللوازم والمستودعات، والشؤون اإلداريةوتكنولوجيا المعلومات، والتسجيل والقبول، وا

وحسب ادعاءات اإلدارة يخضع نظام التسجيل والقبول للمنافسة، حيث تسعى األكاديمية الستقطاب أفضل             
الطلبة الحاصلين على تقدير عاٍل في الثانوية العامة، لذلك فإن نظام القبول سيخضع إلى توزيـع نـسبي                  

  .ضمن شروط ومعايير تُعلن مع بداية كل فصلعلى التخصصات المختلفة، و
لكن الحقيقة تختلف كلياً عن واقع االدعاء لإلدارة حيث ال يتم قبول أي طالب ينتمي للتيارات اإلسـالمية                  
وقوى تناهض مشروع التسوية المذلة، على الرغم من وجود محاضرين ومسؤولين فيها ينتمون لفصائل              

  .الًمنظمة التحرير كالجبهة الشعبية مث
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  البرامج التعليمية

وتتميز األكاديمية ببرامجها التعليمية المختصة بالعلوم األمنية، وبتزويدها الدارسـين بـآخر المعـارف              
العلمية والتجارب وتمليكهم المنهج العلمي في الدراسة والبحث والتحليل، حيث تسعى إلكسابهم المهارات             

متخصص، ورفع درجة حسهم األمني، وبهذا فإن خريجيها        الالزمة للتعامل مع األمن بمفهومه الشامل وال      
يحصلون على شهادة دبلوم مهني متخصص في العلوم األمنية إلـى جانـب حـصولهم علـى درجـة                   

  .البكالوريوس في التخصص المحدد
ويحتوي برنامج الدبلوم المهني المتخصص في العلوم األمنية على اثني عشر مساقاً، موزعة على ثالثـة    

التدريب العسكري، وتُشرف عليه دائرة التدريب في األمن الوطني الفلسطيني، والتدريب           : سيةمحاور أسا 
األمني ويشرف عليه خبراء وأساتذة مختصون، والبرامج األكاديمية وتُشرف عليها عمادة الكليات، وقسم             

  .الدبلوم المهني
يم المعاصـرة للعلـم العـسكري       ويشكل التدريب العسكري مدخالً إلى العلوم العسكرية، ويشمل المفـاه         

ومواضيع الحرب واالستراتيجية والتكتيك العسكريين، واالنضباط العسكري، والطوبوغرافيا والمراقبـة          
كما يشمل تدريبات عسكرية أساسية كالمـشاة وطـابور         . العسكرية، ومهارات القيادة واإلدارة العسكرية    

  .فيفة، ومهارات أخرى متقدمة في العلم العسكرياألركان واللياقة البدنية، وفك وتركيب األسلحة الخ
، ويتناول نشأة وتطور مفهوم األمن      ))مدخل إلى علم األمن   ((ومن أهم المساقات التي يتم تدريسها، مساق        

ومضمونه الشامل، ومفاهيم ومضامين وأساليب تنظيم األمن الـداخلي الـوطني والقـومي، واإلقليمـي               
وفي الجوانب العملية والمهارات يتناول مواضيع االنضباط والعمل        . يسرائيلوالدولي، ونظرية األمن اإل   

االستخباراتي وإجراءات األمن الخاص، والحس األمني، وكتابة التقارير اإلداريـة واألمنيـة، واألمـن              
  .االقتصادي، وماهية المعلومات ومصادر وطرق جمعها، وكيفية تحليلها واستثمارها

الذي يتناول تكنولوجيـا المعلومـات، وأمنهـا        ))  في خدمة رجال األمن    تقنية المعلومات ((وكذلك مساق   
وحوسبتها، وعملية التعمية والتشفير، ودور التقنية ونظم المعلومات المحوسبة في العمل األمني ومكافحة             

  .الجريمة
 بـاألمن،   الذي يتناول ماهية العالقات العامة وعالقتها     )) العالقات العامة واإلعالم األمني   ((وكذلك مساق   

ويتناول علم  )) إدارة األزمات والتفاوض  ((ومساق  . ودورها في األزمات، واإلعالم األمني والرأي العام      
اإلدارة، وقائد قوة األزمة األمنية والسياسية وأركانه في عمليـة إدارة األزمـة، واسـتراتيجية وتكتيـك                 

لواسـطة والتحكـيم فـي      التفاوض وماهية وشروط وأسلوب المفـاوض النـاجح، ودور المـصلحة وا           
  .المفاوضات، ونظريات اللعب والمساومة والمهارات التفاوضية

ويتحدث عـن نـشأة وتطـور الحركـة         )) األحزاب والحركات السياسية  ((ويدرس في األكاديمية مساق     
السياسية الفلسطينية منذ النكبة، ومنظمة التحرير والحركات اإلسالمية، ودورها فـي النـضال الـوطني               

ويتناول مصادر المعلومات وعمليـة التجنيـد       )) المعلومات األمنية ((إضافة لمساق   . ات السياسية والعملي
. ومراحله، والمعلومات األمنية وعملية االتصال، والمقابلة األمنية، والتحقيق األمني والسياسي والجنـائي           

وعواملها الدافعة،  ) فالعنف والتطر (الذي يناقش مفهوم اإلرهاب وأنواعه، وأسباب       )) اإلرهاب((ومساق  
، والموقـف الـوطني واإلسـالمي مـن اإلرهـاب،           )اإلرهابيون(واألساليب والتقنيات التي يستخدمها     

واإلجراءات الضرورية لمعالجة ظاهرة العنف والتطرف والجهود المبذولة لمكافحة اإلرهاب على كافـة             
الديمقراطية وحقـوق  ((و)) ألمن السياحيا((باإلضافة إلى مساقات  . المستويات الوطنية والقومية والدولية   

  )).اإلنسان
  

  اللغة العبرية
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والذي يتناول تعلمها وقواعدها قـراءة وكتابـة،        )) اللغة العبرية ((وتولي األكاديمية أهمية خاصة لمساق      
 األمر الـذي    -وتمكين الطالب من استخدامها وإجادتها والقدرة على الترجمة وكتابة النصوص والمحادثة          

مع كونها قلعة لتلقين العناصر الجدد أساليب الخدمة الميدانية لجيش االحتالل والتنسيق األمني مع              يتماشى  
الصحفي الصهيوني آفي زخاروف في تقريره الموسع عن األكاديميـة، نقـل عـن              . األجهزة الصهيونية 

يـتقن اللغـة    سيتعلمون العبرية هنا، ولن يكون عندي ضـابط ال          ((توفيق الطيراوي، تأكيده أن الضباط      
اللغة العبرية مطلوبة للغاية، وقادة أجهـزة األمـن         ((كما نقل عن مسؤول أمني كبير قوله إن         )). العبرية

الفلسطينية في أمس الحاجة إليها، ألن المشكلة ليست في قادة األجهزة الذين لديهم خطـوط سـالكة مـع                   
لضباط الصغار في الميدان والمجنـدين      يين في األمن والجيش، بل المشكلة هي في ا        سرائيلالمسئولين اإل 

عبر الالسلكي أو أجهزة االتـصال أو فـي         ) الصهيوني(الذين ال يتمكنون من الحديث مع الجانب اآلخر         
  )).اللقاءات الميدانية في أي نقطة ارتباط

نسيق مشكلة اللغة هذه تعني أن االتصال المتبادل قد يساء فهمه، وأن الت           ((ويشكو المسؤول األمني من أن      
تدريب الجميع هنا علـى العبريـة فـي         ((، ولهذا يجري    ))قد يكون وخيم العواقب إذا لم يحصل التفاهم       

  )). دورات متخصصة وتركز على االستعماالت والمفردات األمنية
  

  برامج البكالوريوس
لتـي  وهي كليـة اآلداب ا    . تخطط األكاديمية وفق موقعها اإللكتروني العتماد أربع كليات بشكل متدرج         

وكليـة تكنولوجيـا    . تطرح برامج أكاديمية تمنح درجة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وعلم الـنفس           
، نظم المعلومات   )SIS(نظم المعلومات األمنية    : المعلومات، حيث تطرح برامج أكاديمية في تخصصات      

طرح كلية اإلدارة   في حين ت  ). CS(، علم الحاسوب    )CIS(، نظم المعلومات الحاسوبية     )MIS(اإلدارية  
باإلضافة إلى كلية الحقـوق التـي       . والعلوم السياسية برامج أكاديمية في العلوم السياسية وإدارة األعمال        

  .تمنح البكالوريوس في القانون
وتنظم األكاديمية دورات قصيرة ومتوسطة مختصة في الشؤون األمنية على كافـة المـستويات لعمـوم                

 ومؤسسات السلطة والمؤسسات األهلية ذات االحتياجات الخاصة، كما تنفرد          العاملين في األجهزة األمنية   
، يتم من ))Video Conference((بمجموعة من األنظمة الحديثة في االتصال، كنظام االتصال المرئي 

. خالله االتصال المرئي بالصوت والصورة بين األكاديمية وأكثر من جهة خارجية في أي مكان بالعـالم               
الذي يوفر إمكانية استقبال وإرسال المعلومات من مكان آلخر داخل األكاديمية،           )) Streaming((ونظام  

من خالل تقنية الوسائط المتعددة، بحيث يستطيع المدرس إلقاء محاضرته من أي مكـان داخـل الحـرم               
ونظام تحكم بالـصوت متعـدد      . الجامعي بالصوت والصورة وبثها في عدة غرف تدريسية في آن واحد          

، يمكّـن  ))Wireless Network((ونظام شبكة اتـصال السـلكية   . لوظائف، ومالئم لكافة المناسباتا
منتسبي األكاديمية تصفح اإلنترنت بسهولة من أي مكان داخلها، واالستفادة من أجهزة الكمبيوتر الخاصة              

  .بهم
ـ             . ن معـدات وتقنيـات    وتضم مجموعة من المرافق المزودة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة م

ومنها المسرح المزود بخدمات الترجمة الفورية، والتسجيل المباشر، وشاشات عرض عمالقة، وكـذلك             
المكتبات الورقية المزودة بكتب ومراجع في شتى المجاالت والتخصصات واإللكترونية التي تتوفر على             

  .شبكة اإلنترنت ومرتبطة بأشهر المكتبات اإللكترونية العالمية
وهي مختبرات فريـدة مـن نوعهـا        ): DNA(وجد فيها مختبرات البحث الجنائي والشيفرة الوراثية        وي

ومزودة بتكنولوجيا ومعدات حديثة جداً، وتستخدم لتدريب الطلبة على مكافحة الجريمـة والحـد منهـا،                
 مليـون   4.5إضافة إلى توظيفها لرجال األمن العاملين في الحقل للكشف عن الجريمة، وتبلـغ تكلفتهـا                

  . ألف دوالر فقط12دوالر وتبلغ قيمة الشريحة الواحدة ماديا 
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وتضم األكاديمية مختبرات اللغات التي توفر خدمات الترجمة والتعليم ألهم اللغات في العالم وعددها ست               
باإلضافة لمختبرات الحاسوب، وصالة ومالعب رياضية ومسابح، وعيـادة         . وأهمها العبرية واالنجليزية  

  .صيدلية، ومبيت للطالب والهيئة التدريسية، وقاعات الترفيه والمطالعةطبية و
وأطلقت اإلدارة على القاعات أسماء من البلدان التي زودتها بها ومثال ذلك قاعة المكتبة باسـم مكتبـة                  

نـسبة  )) غرناطة((نسبة لتركيا التي تبرعت لها بعشرين ألف كتاب، بينما قاعة اللغات باسم             )) أتاتورك((
  .سبانيا التي تبرعت بهاإل
  

  حقيقة األكاديمية
وتعطي الزيارات المتواصلة لسفراء ومسؤولين غربيين للمكان سواء نشر منها أم لم ينشر فـي وسـائل                 
اإلعالم حجم االهتمام الغربي باألكاديمية، وال يمكن إخفاء الطبيعة األمنية للمـرافقين والوفـود خاصـة                

  .مجموعات االتصال والتعاون
ط األكاديمية بهالة من السرية والتكتم خاصة حينما يقف على رأس قسم عمادة شؤون الطالب مدير                وتحا

إضـافة  )) أبـو الوليـد   ((مخابرات إلحدى محافظات مدن شمال الضفة الغربية وأطلق على نفسه اسـم             
 العالقات مع   للحراسات المشددة عليها والدوريات، وكذلك التكتم حول الطبيعة المستقبلية لعملها، وطبيعة          

  .الخ... األجهزة األمنية األخرى فلسطينياً، وأجهزة أمن غربية ويهودية وعربية
ويمكن توصيف الحالة التي يمكن قبول الطلبة بها من خالل اعتماد دبلوم الدراسـة الحاليـة لمنتـسبي                  

  .برات العامةاألجهزة األمنية في المرحلة الحالية إضافة لشعارها المرتبط وثيقا بشعار جهاز المخا
والجديد في األكاديمية ما كشفته مصادر مطلعة وعليمة حول شراء أراض محيطة بالموقع تزيـد عـن                 

 دونماً، سيتم تخصيصها لمواقع تدريبية على السالح واستخداماته، ومـساكن للمنامـات، وقاعـات            350
 مـع إمكانيـة مـضاعفة        في المرحلة الثانية،   60 قاعة إلى    30دراسية جديدة تضاعف العدد الحالي من       

  .العدد
وحول شكل تدخل الصهاينة واألمريكيين تكفي دالالت تدريس اللغة العبرية والتنسيق األمني الحالي القائم              

  .للتعبير عنها، ناهيك عن التكتم والسرية التي تحاط بها طبيعة الكلية والتنسيق والتعاون مع الصهاينة
لبة وطبيعة الوفود الزائرة واألماكن التي يمكن أن تزار، حيث          ومن الواضح أن هناك تشدداً في قبول الط       

  .إن أقسام اللياقة البدنية تعمل في المرحلة الحالية وفق طلبة يدرسون فيها في الطوابق تحت األرضية
ويمعن القائمون على الكلية وإدارتها في إخفاء طبيعة التنسيق واإلشراف والدعم األمريكي والـصهيوني              

يدة، حيث تبدو أنها أكاديمية وطنية بحتة دون إغفال عشرات الماليين التي وقّعـت عليهـا                في قضايا عد  
وزيرة الخارجية الواليات المتحدة األمريكية كوندوليزا رايس في مقر المقاطعة بـرام اهللا فـي إحـدى                 

  .لدعم األجهزة األمنية بها)) أنابوليس((زياراتها الهامة قبيل عقد لقاء 
سيق األمني مع المحتل الصهيوني والذي عبر عنه نبيل عمرو في لقاء مـع فـضائية                ومع مالحظة التن  

وهل تشعرون بالحرج والحساسية من طبيعة التنسيق األمني        ((الجزيرة مؤخراً عندما قال رداً على سؤال        
  )).هذه مسألة تجاوزناها منذ سنوات: يينسرائيلمع اإل

كن إخفاؤه بالمديح الصهيوني المتكرر من أنه يعتبر األكبـر          وتشير اإلجابة لعمق التنسيق الذي بات ال يم       
  .واألعظم واألكثر فائدة منذ بدء التنسيق مع األمن الفلسطيني التابع للرئاسة الفلسطينية

طبيعة التنسيق األمني في السياق ال يمكن كشفها سوى من داخل المكـان أو مـن تـسريبات إعالميـة                    
  .ثل هذه التفاصيلصهيونية، ومن المبكر الحديث عن م

  
  رد القوى الفلسطينية
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ولم يكشف الكثير عن طبيعة العمل فيها بينما ال يزال رد القوى الفلسطينية عليها مبكراً، وهو ما يتطلب                  
المزيد من الوقت لتكشف الجديد عن طبيعة عملها، لكن فيما يبدو أن الفصائل والقوى المقربة من فـتح                   

 ومالحظات، ويظهر ذلك من وجود الدكتور نـايف جـراد المـساعد             والرئاسة ال تبدي أية اعتراضات    
  .األكاديمي وهو من قيادات الجبهة الشعبية

إال أن الرد المهم ال زال ينتظر القوى اإلسالمية المقاومة كحركتي حماس والجهاد اإلسالمي، والتي يبدو                
لسرية الزائدة التي يجـري التعامـل       أنه ليس لديها معلومات عن األكاديمية وطبيعة عملها نظراً للتكتم وا          

  .معها بسبب ارتباطها وتبعيتها المباشرة لجهاز المخابرات العامة
  

  29/6/2009موقع الكاشف، 
  

  ديس خطاب سالم فياض في أبو .39
  منير شفيق

ألقى سالم فياض رئيس الحكومة غير الشرعية في رام اهللا خطاباً في جامعة القدس في قرية أبوديس من                  
نلتقي : "ويبدو من اللحظة األولى أن اختيار قرية أبوديس يكشفه قوله         . 21/6/2009، بتاريخ   قضاء القدس 

باعتبارهـا القـدس بعـد      " الدولة الفلـسطينية  "، وهي القرية المرشحة ألن تكون مركز        "في مدينة القدس  
  .مصادرة القدس الغربية والشرقية

وديس ليست القدس، االلتقاء فيها ليس التقـاء        فهذا التشاطر من جانب سالم فياض يفضح نفسه بنفسه، فأب         
وكان أولمرت قد الم ضم أبوديس إلى القدس الكبرى، ألن ذلك يصعب عملية التسوية حـين                . في القدس 

  .يتقرر أن أبوديس هي القدس عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة
ة يتلخص على حد قول سـالم       على أن الخطاب وضع هدفاً للشعب الفلسطيني والوحدة الوطنية الفلسطيني         

"! الحكـم الرشـيد   "ويريدها أن تقوم على أساس      " إقامة مؤسسات الدولة المستقلة خالل عامين     "فياض في   
  ماذا يعني ذلك؟

إعادة تنظيم الوزارات والمؤسسات من خالل إحاالت واسعة للتقاعـد واإلتيـان            : باختصار وبال مقدمات  
فالمهمة التي بدأت . ون، أو تحت إشرافه من خالل خبراء أوروبيين     بكادر مدرب جديد على يد كينيث دايت      

بإحالة سبعة آالف ضابط من فتح على التقاعد من أجل إعادة بناء القوات بعيداً عن فـتح وإلخـضاعها                   
الذي يعتبر هدفه بناء الدولة وليس قتال       " والدة الفلسطيني الجديد  "عندما يلزم األمر، وهو ما أسماه دايتون        

يين راحوا يسألونه بعـد أن      سرائيلوقال دايتون إن القادة العسكريين اإل     . يين أو مقاومة االحتالل   ائيلسراإل
كم من هؤالء الفلسطينيين الجدد تستطيع أن تُنتج، وبأسرع وقت، ألنهم           : "ذُهلوا بأداء قوات األمن الجديدة    
حتالل بال حاجة إلى كـل ذلـك        والمقصود أنهم سيحافظون على أمن اال     ". يمثلون طريق مغادرتنا الضفة   

  ".يسرائيلجيش الدفاع اإل"العدد الضخم من قوات 
ندوة سـويت   : "هذا النص وما سيليه من نصوص من كينيث دايتون مقتبس من كلمته في معهد واشنطن              

  .7/5/2009في " 2009
 والسلطة  إسرائيلن  المنسق األمني األميركي بي   "وهو ال يزال في عهد باراك أوباما يقوم بمهمته باعتباره           

  ".الفلسطينية
خالل العـام والنـصف     : "ويتابع دايتون بعد أن يستفيض في كيفية بناء تلك القوات وسهره عليها، قائالً            

الماضيين شن الفلسطينيون سلسلة حمالت أمنية في الضفة الغربية وبشكل منـسق جيـداً مـع الجـيش                  
  ".يسرائيلاإل
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بل فـي الحقيقـة إن      : "من التي بناها بالتعاون مع سالم فياض      ويواصل دايتون وصف إنجازات قوات األ     
يين الذين توجهوا إلى غزة انتقلوا من مواقعهم في الضفة الغربية وقد كان     سرائيلنسبة كبيرة من الجنود اإل    

  ".ي للضفة غائباً عن عمله لثمانية أسابيع متواصلةسرائيلالقائد اإل
طاع غزة أن يسحب معظم قواته من الضفة لوال وثوقه بحكومة           طبعاً ما كان للجيش الذي ذهب الحتالل ق       

ي سرائيلال حاجة إلى قوات االحتالل اإل     "سالم فياض وأجهزتها األمنية، وهنا يريد دايتون أن يوحي بأن           
  ".في الضفة الغربية

في قطاع غزة يقول    " الضحايا"وتعليقاً على ما سمحت به حكومة سالم فياض من تحركات للتضامن مع             
إلـى  ) أ(لدينا مظاهرة ستتحرك مـن النقطـة        : يسرائيلكان القائد الفلسطيني يتصل بنظيره اإل     : "دايتون
وسنكون ممتنين إذا ما تخليتم عـن الحـاجز لمـدة           . وستكون قريبة جداً من حاجز بيت إيل      ) ب(النقطة  

ن ذلـك بالفعـل مـا       لقد كا : "ويعلق دايتون ". ومن ثم يمكنكم العودة   . ساعتين حتى تمر المظاهرة وتعود    
  ".مذهل.. فعلوه

 فياض في بناء األجهزة األمنية للدولة العتيدة، وهو ما يسميه دايتـون             -ذلكم من بعض إنجازات دايتون    
  ".الفلسطينيون الجدد"، أو ما يسمون "والدة الفلسطيني الجديد"وبفخر 

ينية مع تركيز خاص على حماس      استهدفت هذه اإلنجازات تصفية خاليا المقاومة من كل الفصائل الفلسط         
والجهاد وصوالً إلى الجمعيات الخيرية والتعليمية والصحية، ولكنها استهدفت أيضاً تصفية وجود فتح في              

  .األجهزة األمنية، ففتح اآلن في الضفة الغربية بال مخالب وال أنياب، بل تحت التهديد كذلك
 الهدف الرئيس يتلخص في إقامة مؤسسات الدولة        واآلن عندما حدد سالم فياض في خطابه آنف الذكر أن         

والدة "المستقلة خالل عامين يجب أن يفهم ذلك على ضوء ما حدث بالنسبة إلى القـوات األمنيـة بأنـه                    
الفلسطيني الذي يعتبر   : "في الوزارات المختلفة واإلدارات جميعاً وتعريفه وفقاً لدايتون       " الفلسطيني الجديد 

  ".يينسرائيل قتال اإلبناء الدولة هدفه وليس
على الصفر تنتظر كوادر فتح الذين فيهم بعض بقايا من فتح، تمامـاً، كمـا               " حالقة"هذا يعني أن عملية     

حدث مع زمالئهم من ضباط فتح بحيث ال يبقى إال بعض من كانوا في الصف الرابع، فـي التراتـب،                    
للتقاعد إذا ما حولوا والءهم إلى سـالم        ليساوموا على إحداث قفزة كبيرة في وضعهم مكان الذين أحيلوا           

فياض وقبلوا بدايتون وميتشل الموجهين السياسيين واأليديولوجيين لهم، وهذا يفسر قفزات بعضهم فـوق              
  .المراحل

لتعيـد بنـاء مؤسـسات    " الراية"وهكذا تكون إدارة أوباما قد عززت ما أنجزته إدارة بوش أمنياً وأخذت         
 .فيها كذلك" الفلسطيني الجديد"الل والدة سياسياً، ومن خ" الدويلة"

  30/6/2009العرب، قطر، 
  

  "صناعة حديثة... "الشعب اليهودي المتحدر من أصل واحد  .40
  شلومو ساند

، وسندها أساطير )الوطني( مكبالً بأفكار تعود الى والدة الوعي القومي إسرائيلال يزال التأريخ في 
وفي . درسة االبتدائية محل مادة التاريخ، وتُحمل على مادة التاريخفتدرس التوراة في الم. الوالدة والنشأة

اثناء الدراسة، ثلثا مقرر تاريخ اليهود يعالجان حقبة الهيكل االول ثم الهيكل الثاني، اي من عهد سليمان 
، وتدرس الحقبة المعاصرة، القرن التاسع .)م.القرن األول ق(الى عهد هيرودوس .) م.القرن العاشر ق(

الشعب "وجملة المقرر، من التاناخ الى البالماخ، تروي ان . ر والقرن العشرون، في المرحلة الثانويةعش
وفي العام .  من التقويم الميالدي70استقر أمة وشعباً ودولة وإقليماً من العهد التوراتي الى العام " اليهودي

في " استفاق"ز األزمان والعصور، و واجتا. في أرجاء العالم" تشتت"هذا، نفاه الرومان خارج دولته، و
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وعلى هذا، فالتوراة هي إطار الوعي الوطني . القرن التاسع عشر، وعزم على العودة الى أرض نشأته
  .القومي

والمؤرخون اليهود الذين كتبوا في أوائل القرن التاسع عشر، مثل إزاك ماركوس جوست وليوبولد زونز، 
، وإخفاق ربيع 1848ناولوا الحقبة التي تلي الحقبة التوراتية، وغداة بألمانيا، كتبوا تاريخاً دينياً، وت

. الشعوب ويقظة التطلعات الوطنية والقومية بأوروبا، تفتح التاريخ الوطني والقومي اليهودي بأوروبا
وأول من كتب تاريخاً تناول األمة اليهودية عبر العصور هو عالم ألماني من اصل يهودي، هاينريخ 

فأرسى وعياً قومياً يهودياً على فكرة ". تاريخ اليهود منذ العصور القديمة الى يومنا"ي كتابه غراوتز، ف
، عاشت على صورة قوم واحد في العصر التوراتي، "الشعب اليهودي"جماعة بشرية واحدة هي 

وما صنعه غراوتز هو ما . واجتازت العصور، وبلغت العصر الحديث على الصورة إياها، شعباً وأمة
. فالثالثة نقلوا التوراة من باب الالهوت الى باب التاريخ. صنعه من بعده سيمون دوبنوف وسالو بارون

، على رغم ان القرى كانت، في ذلك "الوطنية"والمؤرخون هؤالء ال يترددون في وصف االنتفاضات بـ 
) يهودا( الى الخليل وتحوم الشكوك على رحلة إبراهيم من أور. أو لهجات مختلفة" لغات"الوقت، تتكلم 

  .والمبالغة في قوة داود ومملكته جلية. وعلى ملك سليمان وحقيـقة مـملكة مـوحدة
واليهود، . وخلص المؤرخون من هذا كله الى أصل قومي واحد ومشترك يتحدر منه يهود األرض كلها

شر، ويعزموا على العودة على هذا، انتشروا في أقاليم العالم، وظعنوا، قبل ان يتنبهوا في القرن التاسع ع
وهاينريخ غراوتز هو كذلك كاتب تاريخ مشترك وواحد، اآلالم المتقاسمة هي مصدر . الى ارض نشأتهم

وال يلحظ تاريخ . مديد" أمة يهودية"تاريخ حضارة دينية مديد الى تاريخ ) أو ترجم" (نقل"وهو . وحدته
وأثره في أولى الحلقات الصهيونية بأوروبا . ةفهو سابق المرحلة الصهيوني. غراوتز فكرة دولة يهودية

، )1862" (روما وأورشليم"ويخطو موزيس هيس، صديق غراوتز، في كتابه، . الشرقية لم يكن ضئيالً
. فيدعو الى مكافأة أورشليم روما، باريس او برلين، وإلى انتصابها مساوية لهذه المدن. خطوة الى امام

تصور فكرة دولة يهودية، واستأنف سيمون دوبنوف، في أوائل فهو أول صهيوني علماني، وأول من 
، وهو ليس صهيونياً، الفكرة من وجه "تاريخ الشعب اليهودي"القرن العشرين، وصاحب المطول في 

  .، بدءاً من األصول التوراتية األولى"شعب يهودي"فهو أسهم في بلورة اتصال . آخر
فرع أول أولي التاريخ العام، : ، أنشئ فرعان1936، في وحين أنشئ قسم التاريخ في الجامعة العبرية

، على صورتها 2009والقسمة هذه ال تزال سارية اليوم، في . وآخر صرف الى تدريس تاريخ اليهود
، "إسرائيلالهجرة الى "وإلى اليوم، ال يقال . وال يزال مصطلح التدريس مشتقاً من األساطير هذه. السابقة

أرض "، "إسرائيلايريتز "ويقال . وهي لفظة دينية المصدر واإليحاء". أليا"أو إليها، " اإلصعاد"بل 
  . واألراضي المحتلة معاًإسرائيلالقديمة وفلسطين الرومانية و) الخليل(، كناية عن يهودا "إسرائيل

، ذهب صهيونيون مرموقون 1919وفي . والمنفى أسطورة، على ما يعلم االختصاصيون منذ وقت طويل
 ورئيس حكومتها الحقاً، وإسحق بن زيفي، رئيس الدولة إسرائيليد بن غوريون، مؤسس دولة مثل ديف

الى ان المنفى لم يبدأ ال في ")  ماضياً وحاضراًإسرائيلإيريتز ("الثاني، ذهب االثنان في كتاب مشترك 
 أورشليم على قمع ثورة باركوشبا وحظر دخول (135وال في ") النفي األول"تدمير الهيكل و  (70العام 

وأهل يهودا لم يخرجوا الى الشتات بل تنصروا، وبعدها . من التقويم الميالدي") النفي الثاني"اليهود، 
وأسطورة المنفى مصدرها . والفالحون العرب هم أوالد الفالحين اليهود حقيقة وفعالً. بقرون أسلموا

كره، من أرضه، وقضى فيه بالضرب فاهللا طرد الشعب الذي قتل المسيح وأن: أسطورة الشعب المتشرد
  .في األرض على غير هدى جزاء إنكاره المسيح

 - 110نحو (ويعود األثر األول لهذا الرأي الى يوستينوس النابلسي، المعروف بيوستينوس الشهيد 
وترجم . م، حظر الرومان فعالً على اليهود دخول يورشليم، بعض الوقت135وبعد ). م162/168

واستعاد التأريخ القومي الصهيوني فكرة الطرد من الوطن في . لموقت هذا نفياً عاماًيوستينوس الحظر ا



  

  

 
 

  

            38 ص                                     1480:         العدد       1/7/2009األربعاء  :التاريخ

عهد الرومان، أو بعده بحسب روايات أخرى، وزعم ان الجماعات اليهودية المتفرقة أقامت على البداوة 
 المنفى والحق ان. والظعن الى نهاية القرن التاسع عشر، من غير ان تتخلى عن لحمتها القومية الواحدة

ليس في الديانة اليهودية حاالً حقيقية أو مادية، بل هو معنى ميتافيزيقي، ومرادف تأخر المهدي عن 
  .وخالف المنفى ليس الوطن بل الخالص". الفرج"المجيء و 

 90فـ.  ال تدعو الى إغفال بقاء الشطر األكبر بأرضه135 ثم في 70وهجرة شطر من اليهود في العام 
فهم ليسوا . ة من السكان كانوا يفلحون األرض ويزرعونها، وشديدي التعلق بأرضهم في المئ95الى 

وفي مصر كذلك، الى عام . ويديرون ظهورهم الى البحر! على شاكلة اليونان وال على شاكلة الفينيقيين
ان  ك220وفي العام . م وثورتهم، كانوا يعملون في الزراعة داخل األراضي، في الفيوم ووادي النيل115

وهذا قرينة على عصر ثقافي ذهبي في فلسطين، . ختام كتابة الميشنا، أي جامع السنن واألحكام الشفهية
وفي األثناء، انتقل مركز ثقل الحياة اليهودية الى الجليل، حيث يقيم النسيء . وليس قرينة على أفول

واإلقامة . ا على تدوين الميشناويقيم علماء الحلقات والمدارس والمدرسون الذين انكبو) الحاخام الكبير(
وتتضافر على . على اليهودية جزء من معتقد يسوغ القول ان اليهود بقوا شعباً جراء تمسكهم بديانتهم

تقوية المعتقد هذا وترسيخه روايات وأخبار مثل خبر مسادا، وانتحار المحاصرين اليهود في الحصن 
. لصليبية واختيار يهود فلسطين الموت على التنصرورفضهم االستسالم الى الرومان، او خبر الحروب ا

  .والحق ان األخبار هذه اساطير
وبين . م.والحال هذه، ما السبب في تعاظم عدد اليهود في مدن حوض المتوسط بين القرن الثالث ق

وكان .  ماليين يهودي في القرن األول للميالد4م؟ فعدد اليهود خارج فلسطين بلغ نحو .القرن الثاني ب
وطوال ثالثة قرون، كانت اليهودية ديانة دعوة دينامية والتقاء . عددهم بمصر أكبر من عددهم في يهودا

وإلى اليوم، ال تزال فكرة ترك اليهودية . التوحيد الموسوي بالهلنستية ابتدأ الدخول في اليهودية باكراً
فوا دعاوة المكابيين، ومنهم فالكتّاب الرومان وص. وهي فكرة ال أساس لها من الصحة. الدعوة راسخة

ان الفريسيين لم يتخلوا عن التوسل ) األناجيل(وفي العهد الجديد . جوفينال وهوراسيوس وتاسيتوس
بواسطة، مهما كانت وضيعة، في سبيل تهويد غير اليهود واستمالتهم، على ما يروي متّى في إنجيله 

ترك الدعوة الى ديانتهم، فبقاؤهم كان رهناً ومع القرن الرابع الميالدي اضطر اليهود الى ). 23/15(
. وتوارت الفكرة في القرن التاسع عشر، وبعثت من جديد في القرن العشرين. بانكفائهم على أنفسهم

، كتب أورييل 1966وفي . واحد يتحدر منه الشعب اليهودي) إثني(فهي قرينة على أصل قومي . وغلبت
هم ثمرة الدعوة الى الدخول في الديانة اليهودية، " المنفى"ود رابابورت أطروحة حاسمة برهن فيها ان يه

  . إال أن أطروحته لم تطبعإسرائيلوأورييل رابابورت صار مؤرخاً بارزاً ب. واستجابتها
وقول اللفظة في التوراة الى . ويقبلونها ألنها حمالة أوجه" شعب"واختصاصيو القوميات يبيحون لفظة 

وفي الكالم السائر تعني اللفظة ". شعب اهللا"المسيحيون أنفسهم، فيما بعد وسمى . سكان مدينة أو قرية
اليهودي " الشعب"وما أدعو الى الشك فيه هو حمل . جماعة بشرية تجتمع على حياة وثقافة ولغة مشتركة
ويهود العالم ال يتحدرون من اصل واحد، ولم تكن لغة . على اصل مشترك واحدة، وعلى نمط حياة واحد

فيهودي مدينة مراكش ال يتكلم لغة يهودي . ، واحدة"الدنيوية"تهم وال ثقافاتهم وال أنماط حياتها جماعا
. والنخب التي تتقن العبرية قليلة، ولم تتكلمها. لندن، وال يأكل الطعام نفسه، وال يغني األلحان نفسها

على بعد ثالثة أيام من السفر ولكن يهود بابل لم يرجعوا الى أورشليم، . ومكانة أورشليم مقدسة ومركزية
وعندما أراد قوروش، في أواخر القرن السادس . على ظهر البعير، حين صارت العودة في مستطاعهم

  .م، ردهم، كثيرون منهم أبوا وامتنعوا.ق
فهل يجعل هذا منهم شعباً؟ وهل ثمة . وال ريب في ان يهود العالم يتشاركون ثقافة دينية غنية وراجحة

ية يتشاركونها؟ والحق ان اإلبادة ربطت بين اليهود العلمانيين برابط وثيق ولكن ما حال سمة غير دين
وهي بؤرة الحياة، قبل الحداثة، ولكنها . الرابط هذا قبل اإلبادة؟ فاليهودية ديانة معامالت وعبادات يومية
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والصهيونية . ياً من اصل يهودي، على خالف كثرة مواطنيإسرائيلوأنا أرى نفسي . ال تنشئ شعباً
وهذه اإليديولوجية، شأن نظيرها القومي . ي أنشأته وسوتهإسرائيل -ترفض اإلقرار بشعب يهودي 

 بداية فتح إسرائيلفالقوميون العرب يرون والدة . يإسرائيلالعربي والفلسطيني، ال تريد اإلقرار بمجتمع 
  .إسرائيل بالخطر بقاء واألمر واحد، ويتهدد. واستيالء، ويراها الصهيونيون بداية عودة

" ليستوار"، عن "كيف صنع الشعب اليهودي"أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة تل ابيب ومؤلف * 
  ش.، إعداد و6/2009الفرنسية، 

  1/7/2009الحياة، 
  

  السلطة والثروة دون احتالل ومع االحتالل .41
  ياسر الزعاترة

اد خطورتها تبعا لما تتركه على السياسة من آثار،         في الزمن العربي الجديد ثمة ظاهرة بالغة األهمية تزد        
وتتمثل تلك الظاهرة في تداخل السلطة مع الثروة على نحو لم يحدث من قبل، وال نعني هنـا حـصول                    
أصحاب السلطة على ثروات من جراء تحكمهم بالسلطة فقط، بل أيضا وهو األهم، مشاركة أهل السياسة                

  .عمال بشكل مباشروالسلطة الناس في عالم التجارة واأل
في كثير من الدول العربية، وفي ظل تحوالت السياسة في دولة ما بعد االستقالل وقعت تغيرات في عالم                  
السلطة، حيث وصل إلى القيادة رموز من الطبقات الفقيرة أو المتوسطة، ثم شـرعوا بمـرور الوقـت                  

ة فمن خالل أبنائهم وأقاربهم، في حين       يستغلون سلطتهم في ولوج عالم المال واألعمال، إن لم يكن مباشر          
شهدت الدول ذات الطابع التقليدي تكاثر أبناء األسر الحاكمة وحاجة كل منهم إلى بناء ثروته الخاصـة،                 
األمر الذي ال يمكن أن يتأتى من خالل المخصصات التقليدية التي يحصل عليها بحكم نسبه، مـا دفـع                   

  .أكثرهم إلى دخول عالم التجارة
عادلة أنتجت مصائب ال تحصى، ليس فيما خص الفساد الذي أخذ يـدب فـي أوصـال الـدول                   هذه الم 

ومؤسساتها، وبالطبع بعد اختالط أهل السلطة بأهل الثروة، وتسخير األولى في خدمة الثانية، بل أيـضا                
ت هنـا   في سياق تقديم التنازالت للخارج المتحكم بدوره في حركة المال على المستوى الدولي، والتنازال             

ال تتوقف عند تلك التي تخص مصالح الدولة وشعبها، بل تمتد لتشمل المواقف الخارجية التـي تخـص                  
  .القضايا القومية

يبدو المشهد أسوأ بكثير في الدول الواقعة تحت االحتالل، كما هو الحال في العراق وفلسطين على سبيل                 
ل األميركي بتريوس بالحقائب المليئة بالدوالرات      المثال، وكذلك الحال في أفغانستان التي يتوعدها الجنرا       

  .من أجل شراء تعاون الزعماء القبليين وقادة الميليشيات ضد حركة طالبان
في الحالة العراقية رأينا كيف تحول معارضون سياسيون كانوا يعيشون في الدول الغربية على المعونات               

لى أثرياء يلعبون بالماليين، بل بعـشرات الماليـين،         االجتماعية التي تقدمها الدولة لالجئين السياسيين إ      
وربما أكثر من ذلك في حاالت معينة، وقد رأينا أكبر عملية نهب في التاريخ تتم علـى عـين المحتـل                     

  .وبالتواطؤ معه، وبالطبع من أجل انتزاع المواقف السياسية التي تناسبه وتخفف من خسائره
ناعة طبقة من الثوار المتقاعدين خلطـوا الـسياسة بالمـال           في فلسطين تمكن المحتل بعد أوسلو من ص       

واألعمال، وهؤالء هم الذين وقفوا ضد انتفاضة األقصى عندما أجمع عليها الشعب الفلسطيني، بل رأينـا                
بعض الذين ائتمنهم الرئيس الراحل على المال يفعلون ذات الشيء ويديرون له الظهر، هو الـذي كـان                  

رأينا كيـف   . ي ويتمردوا على من حولهم    سرائيلأن يستقطبهم الخط األميركي اإل    يعتبرهم طوع بنانه قبل     
  .تحول هؤالء من فقراء ينتظرون الراتب الشهري إلى رجال أعمال يركبون الطائرات الخاصة

قبل أسابيع قرأنا مقابلة أجراها نجل أحد المسؤولين الكبار في السلطة مع موقع اقتصادي خليجي، وبسبب                
  .قابلة تمت إزالتها من الموقع، ومن ثم أعيد نشرها من جديد بعد حذف بعض الفقرات منهامضمون الم
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 للمرة األولى، بحسب قوله، ولم يلبث أن تحول إلى رجـل            96النجل العزيز دخل األراضي المحتلة عام       
يين، سـرائيل  مليون دوالر سنويا، ومعظمهـا ذات صـلة باإل  35أعمال كبير، تدر شركاته أرباحا قيمتها       

هذا ليس اختراعا وليس عنوانا لمانـشيت       : "وعندما سئل عن هذا الجانب قال من دون أن يرف له جفن           
 أمـا   إسـرائيل ، أغلب الفلسطينيين يتعاملون مـع       "يسرائيلفالن يتعامل مع الجانب اإل    "عريض من نوع    

  ".الباقون فيعيشون على األمطار
 النحو أن يتحدوا جبروته ويقاوموه ويجعلـوا وجـوده          كيف يمكن لمن يتعامل أبناؤهم مع العدو على هذا        

  !.مكلفا، هم الذين يتحركون تحت رحمته، بل يعقدون الصفقات التجارية مع رموزه؟
تلك هي معادلة الجمع بين السلطة والسياسة والثروة، وهي كارثية في الوضع العادي، لكنها تغدو أسـوأ                 

ترى هل كان مانديال سيحرر جنوب إفريقيا لو كان         . تاللبكثير عندما تتوفر في دول أو بالد تخضع لالح        
 !.أبناؤه يديرون البزنس مع المستوطنين البيض؟

 1/7/2009العرب، قطر، 
  

  !وكيمياء العالقة مع حماس.. كارتر .42
  طارق ديلواني 

 حظي الرئيس األمريكي السابق جيمي كارتر طوال السنوات الماضية باحترام وتقدير غالبية أبناء الشعب             
  . الفلسطيني، تقديرا لجهود يفترض أنها تصب في مصلحة إنهاء معاناته

الرجل القادم من زمن كامب ديفد، بدا خالل األشهر الماضية من خالل إصراره على اللقاء بقادة حماس                 
  . وإنجاز مصالحة فلسطينية، كمن يمشي عكس التيار

ء في العالقة بينه وبين الحركة، كيف ال وهو الذي          لكن األمر حمل في طياته أكثر من ذلك؛ إذ ثمة كيميا          
نصحها قبل سنوات بدخول معترك الحياة السياسية وخوض االنتخابات، فكان ما كان، وأصبحت حمـاس       

  . رقما صعبا وطرفًا مهما إن لم تكن الطرف األهم
، سـرائيل لمـرة إل  اليوم يحاول كارتر إثبات صحة نظرياته ونبوءاته السياسية بنصيحة مختلفة، وهـذه ا            

  . مفادها أن عليها الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع حماس وحماس وحدها
كارتر في غير لقاء مع قادة الحركة تحفَّظَ على العمليات االستشهادية، ووصف مشعل موجها له الكـالم                 

تر وأوقفت  حماس بادرت مرة أخرى باألخذ بنصيحة كار      .. أنت شخصية عظيمة ذات ثقٍَل دولي     : بالقول
  . العمليات االستشهادية

حماس تنظر لكارتر بعين إيجابية؛ فهو رجٌل مخلص ونزيه ورجل سالم عالمي، لديه رغبة حقيقية فـي                 
تهدئة األوضاع في األراضي الفلسطينية وتحقيق حلٍّ عادل للفلسطينيين، ببساطة كارتر هـو الـسياسي               

  . وجيتهاالغربي األكثر تَفَهما لقضايا حماس وأيدل
ية، منطلقًا من رؤيته كمسيحي كاثوليكي      إسرائيلفالرجل مقتنع بضرورة إقامة دولة فلسطينية بجوار دولة         

أرض : "مؤمن بتعايش األديان في فلسطين، وقد كتب كثيرا في هذا الصدد مدلالً على توجهاته مثل كتابه               
  " . إبراهيم

إذ أنه لم يتوان عن إعـالن قبـول         .. وصول إلى مخرج    وعلى هذا األساس يعمل الرجل بجِد، محاوالً ال       
  .  وهو ما لم تنفه الحركة67حماس بأي اتفاق سالم نهائي يضمن دولة بحدود الـ

كثيرون يصنِّفون كارتر بأنه ليبرالي واقعي يعترف بواقع اسمه حماس، ال يلغيه وال يؤجله وال يتحاشاه،                
  . في أوراق وملفات ومساحات لم يبحث فيها اآلخرونوهو ال يتوقع تحقيق المعجزات، لكنه يبحث 

 على مصراعيه في اتفاقية كامب ديفد،       إسرائيلوكثيرون أيضا ينتقدون الرجل الذي فتح باب التطبيع مع          
، وثبت أقـدام أحـد أهـم        "الشر" معتبرين أنه اليوم جعل من حماس العبا أساسيا، وحقق أهداف محور          

النقد لم يفُتَّ فـي     . وبالتالي عزز من أداوت إيران وحسن ظروفها السياسية       . أركانها في المجتمع الدولي   
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إنه جاء ليحقـق مـا لـم        : عضد الرجل؛ فالبعض اعتبر ما يقوم به جولة إراحة الضمير، وآخرون قالوا           
  . يستطع تحقيقَه إبان رئاسته

 ويتعمد إطالق توصيفات تثيـر غـضب        إال أن الرجل، كما يبدو، ال يأبه بكل االنتقادات التي توجه له،           
  ". عقالنية"يين واألمريكيين على حد سواء، من قبيل وصفه لحركة حماس بأنها  سرائيلاإل

تعاطف كارتر مع الفلسطينيين بدا أكثر وضوحا خالل السنوات األخيرة، فقد  أصدر قبل أقل من عامين                 
 في الضفة الغربية، واعتبر     إسرائيللذي تُقيمه   تصريحات ساخنة انتقد فيها بشدة جدار الفصل العنصري ا        

  . التي اتَّبعتْها الحكومة البيضاء في جنوب أفريقيا" األبارتيد"تدشينَه تمهيدا لسياسة التفرقة العنصرية 
، الـذي   "فلسطين سالم ال نظام عنـصري     "وقد زادت سخونة هذه التصريحات بعد صدور كتابه األخير          

  . ية تجاه الفلسطينيينسرائيل الذعة للسياسات اإلوجه فيه انتقادات
األمر قد يتجاوز شخص كارتر بكثير، والحقيقة الواقعة هي أن ثمة تحوالت في عالقات حماس الدوليـة                 

  . يبشر بنضجها السياسي وعقالنيتها وحنكتها السياسية رغم حداثة تجربتها السياسية عموما
ت الدولية؛ فتدرجت في استخدام هذه العصا السحرية كلقاء بعـض           حماس أدركت منذ زمن أهمية العالقا     

  . قادتها مثالً بأحد مساعدي وزير الخارجية األمريكي جورج شولتز، أثناء االنتفاضة
كارتر إذًا ال يتحرك من فراغ، وزيارته لغزة تنبئ بدور متوقع له في مصالحة فلسطينية قريبة عجـزت                  

  عنها مصر فهل يفعلها؟ 
  30/6/2009 اليوم، اإلسالم

  
  :كاريكاتير .43

  

  
 1/7/2009القدس، فلسطين،   

  


